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Programma

• 14.30u Welkom met koffie en thee + kennismakingsrondje.

• 14.40u Inleiding Mark.

• 14.45u Presentatie over de ontwikkeling van de HWP 
Monitor tot nu toe.

• 15.15u Dialoogsessie(s) input en behoeften vanuit het werkveld. 
(o.a. m.b.t. inhoud, gebruik, rapportage, naam, etc.) + 
plenaire terugkoppeling

• 16.30u Afsluitende borrel & hapjes.



Team

Stefan Lechner 
kwalitatief
onderzoek

Henk Brink
kwantitatief
onderzoek

binnenruimte

Sjoukje van Dellen, 
kwantitatief

gedragsonderzoek

Saskia Mars
projectleider, 

interieurarchitectuur

Michel Spekreijse
interieurarchitectuur



Algemene informatie

Lectoraat Facility Management

Primaire focus
Organisatie, ruimte, gezondheid, welzijn

Belangrijke doelgroepen
Kantoren, onderwijs, zorg

Lectoraatsleden
11 docent-onderzoekers, 8 promovendi, 4 postdocs

Wetenschappelijke consortia 

Innovatiewerkplaatsen
Healthy Workplace, Campus Design, Health Space Design 

Onderzoeksprogramma 2020-2025
Gezonde Gebouwen

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/lectoraten/lectoraten/facility-management/organisatie/overzichten/nieuws/hanzehogeschool-start-meerjarig-onderzoek-gezonde-gebouwen
https://deltapremie.nl/winnaars/mark-mobach/


Ontwerpprincipe van de stijgende leerlijn (Mobach, 2018)

Ontwerpprincipe stijgende leerlijn 
Beleving meest recente bouwkundige wijziging is altijd bewijsbaar 
beter dan daaraan voorafgegane

Perspectieven
Evidence-based design, positivistisch, interpretatief, leren, 
organisatie en ruimte, gebouwde omgeving, gebruik



Ontwikkeling HWP Monitor 
tot nu toe



Doel & achtergrond
• Ontwikkelen vragenlijst: 

• beleving fysieke werkomgeving

• verbeteren gezondheid & welzijn

• input medewerkers centraal

• Onderdeel diagnose & evaluatie-fase
• Subjectieve + objectieve informatie

• Voordelen voor organisaties: 
• medewerkersparticipatie

• tevredenheid & draagvlak

• duurzame inzetbaarheid & productiviteit

• Vanaf 2023 klaar voor gebruik

Diagnose & 
Evaluatie

OntwerpVerandering

Cyclus praktijkgericht onderzoek



Holistisch concept van gezondheid





Expertise & vaardigheden

Vooronderzoek HWP-monitor: 
‘Hoe kan de werkomgeving de fysieke, geestelijke & sociale 

gezondheid van de medewerkers beter faciliteren?’



Satisfaction with ABW environments correlates with: 

Negative Positive
need for privacy need for relatedness
age social interaction

job autonomy
work at different places

Hoendervanger, J.G., Ernst, A F., Albers, C., Mobach, M.P., & Van Yperen, N.W. (2018). 
Individual differences in satisfaction with activity-based work environments. PLOS ONE, 
13(3).

Foto: Mark 
Mobach



Wetenschappelijke inzichten

Colenberg, S., & Jylhä, T. (2021). Identifying 

interior design strategies for healthy 

workplaces–a literature review. Journal of 

Corporate Real Estate.



Faciliteiten lichamelijke gezondheid & welzijn



Faciliteiten lichamelijke gezondheid & welzijn

• Ergonomie 

• Gezond binnenklimaat 
(temperatuur/lucht/licht/geluid)

• Hygiëne, besmetting

• Gezond gedrag, BRAVO-model (TNO, 2005):
• Bewegen
• (niet) Roken
• (geen/matig) Alcohol
• (gezonde) Voeding
• Ontspannen > zie geestelijke gezondheid



Faciliteiten sociale gezondheid & welzijn

Wat zou je hierover willen weten?



Faciliteiten sociale gezondheid & welzijn

Uit: Holt-Lunstad, J. (2018). Fostering 

social connection in the 

workplace. American Journal of Health 

Promotion, 32(5), 1307-1312.



Faciliteiten geestelijke gezondheid & welzijn



Faciliteiten geestelijke gezondheid & welzijn

PERMA-model (Seligman, 2011): 

• Meaning
• Inspiratie & persoonlijke doelen

• Accomplisment
• taken effectief kunnen uitvoeren

• Engagement/flow
• zonder afleidingen kunnen werken

• Positieve emoties
• kunnen ontspannen (restoration)



Dialoogsessies
Input en behoeften vanuit het werkveld



Afsluitende borrel & hapjes


