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WERKOMGEVING KCNR



BASISONTWERP 



CONCEPT VOOR DE WERKOMGEVING VAN KCNR



CONCEPT KCNR IN PLATTEGROND



KLEUR EN MATERIAAL



Hoofdvraag
How is KCNR’s new working environment currently perceived by the employees, and how 
can this working environment optimally facilitate physical, mental and social health?

Onderzoeks opzet
§ Deskresearch
§ Surveys
§ Interviews

Totaal: 34 respondenten

ONDERZOEK NAAR DE WERKOMGEVING 
VAN KCNR



• Medewerkers zijn het meest tevreden over de pantry en de kleine kantoren
• Medewerkers zijn minder tevreden over de open ruimtes voor ontmoeting en concentratie

HUIDIGE FYSIEKE OMGEVING



WAAR EN WANNEER

• Op donderdag werken de meeste medewerkers bij KCNR, op vrijdag de 
minste

• Op maandag, woensdag en vrijdag werken de meeste medewerkers thuis, 
op donderdag de minste



• The most given answer is about improving the privacy in the open area. 
• The employees want the silent workspace to actually be silent
• Rooms need a schedule to see if there is a room available, the option to book the 

rooms is also named a lot.
• Lastly, more green, paintings and information is wished.

VERBETERPUNTEN FYSIEKE RUIMTE



How can the KCNR’s new working space be designed in such a way to optimally 
facilitate the physical health and well-being of its employees?

The goal is to gain more insight into KCNR physical work environment in relation to 
physical health and well-being of its employees

ONDERZOEKSVRAAG FYSIEKE GEZONDHEID



Ruim 79% waardeert de fysieke gezondheid met een 7 of hoger

FYSIEKE GEZONDHEID



• Good coffee
• Spacious, plenty of space to move around
• A lot of light in the lecturer’s rooms
• Some office chairs and desks are nice
• Good thermal comfort (sometimes)

WERKOMGEVING EN FYSIEKE GEZONDHEID



OPTIMALISEREN VAN DE FYSIEKE GEZONDHEID



Positive:

• Good coffee
• Spacious, plenty of space to 

move around
• A lot of light in the lecturer’s 

rooms
• Some office chairs and desks are 

nice
• Good thermal comfort 

(sometimes)

Improvements:

• Ergonomic desks and chairs
• Temperature
• Fruits
• Lunch walks
• Other lights/less glare
• There are no other options 

except behind a desk
• More natural plants

OPEN VRAGEN M.B.T. FYSIEKE GEZONDHEID



1. Er is een wens voor meer ergonomisch meubilair
2. Meer biophilic design
3. Fruit en andere gezonde snacks
4. Monitoren (adeqaat) thermisch comfort
5. Dynamisch ontwerp van de werkomgeving (o.a. stability balls)

CONCLUSIES WERKOMGEVING KCNR EN 
FYSIEKE GEZONDHEID



Hoe kan de nieuwe werkomgeving van KCNR volgens de medewerkers de mentale 
gezondheid optimaal faciliteren?

ONDERZOEKSVRAAG MENTALE GEZONDHEID`



De mentale gezondheid wordt gemiddeld met een 7 gewaardeerd

WAARDERING MENTALE GEZONDHEID`



WERKOMGEVING EN MENTALE GEZONDHEID



What do you think KCNR could improve in the physical work environment to further 
facilitate your mental health?

• Een do not disturb ruimte waar je ongestoord kan zitten en een duidelijke
afspraak is dat collega’s/studenten niet zomaar binnenlopen met vragen. 

• Meer 1-persoons cellen voor videobellen zou mooi zijn en geeft meer rust

• Meer planten en meer groen

OPEN VRAAG



1. Over het algemeen is te concluderen dat de mentale gezondheid van de 
werknemers ruim voldoende is met het gemiddelde van een 7.0

2. Algemene tevredenheid over de mogelijkheid je collega’s te kunnen ontmoeten op 
de werkvloer.

3. De meeste ontevredenheid en stress heeft te maken met het slecht kunnen
concentreren en in stilte werken.

4. Er is behoefte aan het kunnen reserveren en de zekerheid hebben van een
werkplek wat de stress kan ontnemen.

CONCLUSIES WERKOMGEVING KCNR EN 
MENTALE GEZONDHEID 



Hoe kan de nieuwe werkomgeving van KCNR de sociale gezondheid optimaal 
faciliteren?

The goal of this research is to gain knowledge about the physical work environment in 
relation to social health by desk research and quantitative and qualitative methods so 
KCNR gets insight in the social health of the employees.

ONDERZOEKSVRAAG SOCIALE GEZONDHEID



WAARDERING SOCIALE GEZONDHEID

De sociale gezondheid wordt gemiddeld met een 7.3 gewaardeerd



WERKOMGEVING EN SOCIALE GEZONDHEID



Positive

- The spontaneous meetings in 
the coffee corner

- The diversity in type of rooms
- Meeting colleagues

Improvements

- Privacy in the open space
- A new meeting point
- More spaces to work
- The silent workspace
- Cosier workspaces

OPEN VRAGEN



1. De open ruimte moet worden heringericht m.b.t. gebrek aan privacy de 
mogelijkheid om college’s 1:1 te ontmoeten

2. De koffiecorner biedt nu de beste opties om elkaar te ontmoeten en zou opnieuw
kunnen worden ingericht om de sociale gezondheid beter te facliteren

3. Er zijn niet voldoende werkplekken om elkaar te ontmoeten of te overleggen. 
Kantoren zijn vol en de open ruimte is niet geschikt om om privé te kunnen
werken. 

4. Medewerkers hebben voldoende sociale realties maar zouden graag meer
teamactiviteiten willen

CONSLUSIES WERKOMGEVING KCNR EN 
SOCIALE GEZONDHEID



Fysieke gezondheid

• More ergonomic furniture
• Dynamische inrichting (e.g. stability 

balls)
• Biophillic design and air-purifying 

plants (e.g. moneyplant)
• Offer healthy snacks (e.g. fruit)
• Adjustable light / heating
• Lunch walks

(*) fysieke, mentale, sociale gezondheid

Mentale gezondheid

• Meer duidelijke
concentratieplekken realiseren
(pods, do-not disturb bordjes, 
videobel plekken)

• Zorg voor betere scheiding tussen
tussen concentratiewerk en
communicatie

• Heldere spelregels over wat je in 
diverse ruimte mag en kan doen

• Reserveringssysteem voor
kantoorwerkplekken

• Meer groen

Sociale gezondheid

• Use activity based working even 
more for the open space and make 
different spots in the open space, 
namely: workspaces, meeting 
spaces, a lounge corner and a new, 
central meeting point.

• A new central meeting point in the 
coffee corner

• Make good agreements about the 
silent working space and place 
separations between the tables.

• More team activities outside of 
KCNR, for example bowling

Note: do follow up research because more then half the employees did not respond + passend klimaat monitoren

ADVIEZEN VOOR DE WERKOMGEVING OM DE 
GEZONDHEID (*) OPTIMAAL TE FACILITEREN



1. More ergonomic furniture
2. Dynamische inrichting
3. Offer healthy snacks
4. Adjustable light / heating
5. Biophillic design + air-purifying plants 
6. Lunch walks 5
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OPTIMALISEREN VAN DE FYSIEKE GEZONDHEID



1. Meer duidelijke concentratieplekken
realiseren (pods, do-not disturb bordjes, 
videobel plekken)
2. Zorg voor betere scheiding tussen tussen
concentratiewerk en communicatie
3. Heldere spelregels over wat je in diverse 
ruimte mag en kan doen
4. Reserveringssysteem voor
kantoorwerkplekken
5. Meer groen
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OPTIMALISEREN VAN DE MENTALE GEZONDHEID
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1. Herontwerp de open ruimte en maak
daarbij verschillende plekken: workspaces, 
meeting spaces, a lounge corner.
2. Herontwerp de koffiecorner om de sociale
gezondheid beter te facliteren (nieuwe
ontmoetingsplek)
3. Make good agreements about the silent 
working space and place separations 
between the tables.
4. More team activities outside of KCNR, for 
example bowling

4

OPTIMALISEREN VAN DE SOCIALE GEZONDHEID



• Biophillic design: meer groen en natuurlijke materialmen
• Privacy: afscherming tussen werkplekken en afgesloten bel/concentratieplekken
• Zekerheid: reserveringssysteem voor werkplekken + niet storen bordjes
• Variatie: concept van Activity Based Working (open omgeving) incl. variatie in 

inrichting / meubilair
• Identiteit: maak Noord Nederland en de vier thema’s zichtbaar (posters, kunst etc.)
• Sfeer: huiselijker karakter (o.a. in de pantry) 
• Ergonomie; arbo meubilair / meer zit-sta bureau’s
• Spelregels: duidelijke communicatie over het gewenste gebruik van de ruimtes en

scheiding tussen overleg/ontmoeting en concentratie/stilte
• Voeding: overweeg het aanbieden van gezonde snacks zoals vers fruit
• Klimaat: individueel aanpasbaar (licht, lucht, temperatuur)

OVERZICHT VERBETERPUNTEN FYSIEKE OMGEVING 



IDEEËN EN SFEERBEELDEN N.A.V. ADVIEZEN



ONTWERP ONTMOETINGSRUIMTE



INTERVENTIES ONTMOETINGSRUIMTE

Moswand (biophilic + akoestiek)

Semi-transparant gordijn
(akoestiek + privacy)

Groen vanuit plafond (biophilic + huiselijk)

Luchtzuiverende planten



ONTWERP CONCENTRATIE/STILTERUIMTE



INTERVENTIES CONCENTRATIE/STILTERUIMTE

Ergonomisch en dynamisch vergaderen

Semi-transparant gordijn (akoestiek + privacy)

Luchtzuiverende planten


