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1 Managementsamenvatting met conclusies 

De Universiteit Leiden wenst op het WSD-complex over te gaan tot 
kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen (FGW), met als doel het primaire proces van onderwijs en 
onderzoek, evenals de gewenste onderwijskundige en wetenschappelijke interactie, 
optimaal te ondersteunen. De huidige bouwkundige en functionele kwaliteit, opzet en 
verspreidheid van gebouwen belemmeren de faculteit in haar functioneren. De 
faculteit is gehuisvest in 16 gebouwen/gebouwtjes, onderverdeeld in vijf verschillende 
gebouw(complexen) met veel achterstallig onderhoud, in verband met verwachte 
nieuwbouwplannen. 
 
Doelstelling evaluatie 
In februari 2014 is binnen de faculteit Geesteswetenschappen een enquête uitgezet 
onder medewerkers ter evaluatie van de Werk- en onderwijsomgeving op het WSD-
complex (Witte Singel-Doelencomplex). Bijna 300 medewerkers hebben deze enquête 
ingevuld.  Hierbij zijn meningen gegeven over de 5 door de faculteit in gebruik zijnde 
gebouwcomplexen. Het responspercentage was27%, goed verdeeld over deze 
gebouwcomplexen. Dit responspercentage geeft  een betrouwbaarheidsniveau van 
95%. De spreiding in de antwoorden per gebouwcomplex geeft aan dat de uitgebreide 
enquête zorgvuldig is ingevuld.  
 
Het doel van de evaluatie was een gestructureerd en actueel inzicht verkrijgen van de 
tevredenheid en ontevredenheid over zowel de werk-als de onderwijsomgeving, zodat 
meningen van de medewerkers kunnen worden meegenomen in het project 
“Toekomst WSD-complex”. Hier zijn de overzichten van de resultaten en de 
conclusies daaruit weergegeven. Deze geven richting in de ambities en prioriteringen 
in het project.  
 
CfPB-indicator 
Er is gebruik gemaakt van het Werkomgevingsdiagnose-instrument van het Center for 
People and Buildings. Hier konden de resultaten over de gebouwen en de 
werkomgeving worden gebenchmarked aan de CfPB-indicator 20141. Dit zijn 
gemiddelde scores uit 105 metingen bij diverse werkomgevingen. Deze scores zijn 
gebruikt als eerste ijkpunt of de huidige situatie onder of boven gemiddeld scoort. Op 
basis hiervan zijn ook referentiewaardes bepaald voor aspecten die niet in de indicator 
voorkomen (bijvoorbeeld voor onderwijsruimtes)  
  

                                                      
1
 (http://www.cfpb.nl/nieuws/bericht/article/benchmark-cfpb-indicator-2014/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=c7cd8bd996). 

http://www.cfpb.nl/nieuws/bericht/article/benchmark-cfpb-indicator-2014/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=c7cd8bd996
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1.1 Conclusies 

Het WSD-complex2 scoort ten opzichte van de gemiddelde tevredenheid bij 105 
andere organisaties slecht. Gemiddeld is men over twee derde van de aspecten van de 
gebouwen, directe werkomgeving en het complex ontevreden.  De tevredenheid over 
de organisatie en de inhoud van het werk ligt juist hoger dan gemiddeld, dus heeft hier 
geen negatieve invloed op.  
In alle gebouwen is men ontevreden over de sanitaire voorzieningen, het aanbod aan 
overlegplekken en de communicatiemogelijkheden. Men is ook ontevreden over de 
staat van onderhoud en de representativiteit, behalve in het Arsenaal. Met het oog op 
het primaire proces van de faculteit zijn daarnaast de lage scores voor de 
bereikbaarheid, vormgeving en inrichting van de college en werkgroepzalen, de 
internationale uitstraling en de restauratieve voorzieningen zorgwekkend.  
 
Hierbij komt dat de meeste respondenten (53%) de inrichting van het gebouw waarin 
zij werken niet inspirerend vinden en een behoorlijk deel vindt dat er onvoldoende 
uitwisseling van kennis en ervaring kan plaatsvinden en de werkomgeving niet 
professioneel is. Slechts een klein percentage van de medewerkers vindt de gebouwen 
ondersteunend voor de productiviteit van de faculteit of ondersteunend aan de 
creativiteit en kennisuitwisseling. 
Daarbij vindt bijna 50% van de respondenten het complex geen prima visitekaartje 
voor de organisatie, onaantrekkelijk voor studenten en niet wervend voor sollicitanten 
en gasten.  
 
En hoewel het een hoog percentage is, vindt ‘slechts’ 77% dat er veilig kan worden 
gewerkt in zijn of haar gebouw. 
 
Alle gebouwen zijn aan grootschalig onderhoud en diverse functionele verbeteringen 
toe, maar met name de gebouwcomplexen Lipsius, Noord en Zuid belemmeren de 
faculteit op dit moment door hun opzet in haar functioneren. De uitkomsten van de 
evaluatie van de werk- en onderwijsomgeving bevestigen dit algemene beeld 
ruimschoots. Over Lipsius, Noord en Zuid is men respectievelijk over maar liefst 71%, 
76% en 84% van de aspecten ontevreden. Hierbij een korte toelichting per gebouw.   
 
Een toelichting per gebouw 
Noord (M.de Vrieshof) scoort op Functionaliteit en comfort van de werkplekken en 
Akoestiek hoger dan gemiddeld. Op 76% van de aspecten scoort Noord echter ook 
onder gemiddeld. Enkele negatieve uitschieters zijn daar: Indeling van het hele gebouw, 
de Architectuur en uitstraling, de sfeer en uitstraling interieur en de aangeboden 
faciliteiten. 
 
Over Zuid (Van Wijkplaats en Van Eyckhof) zijn medewerkers het minst tevreden. Op 
Zuid is men alleen tevreden over de concentratiemogelijkheden, de privacy, de ruimte 
voor persoonlijke eigendommen, ICT-voorzieningen in onderwijsruimtes en de 
mogelijkheden voor werken buiten kantoor.. Verder is men over alles meer 
ontevreden dan de indicator. Maar liefst 84% van de aspecten scoort onder gemiddeld.  
 

                                                      
2
 In de enquête zijn geen gegevens verzameld over de Reuvensplaats omdat de faculteit op dit 

moment geen gebruik maakt van de Reuvensplaats. 



 Universiteit  Leiden  
          

Evaluatie werk- en onderwijsomgeving WSD-complex februari 2014 - pagina 5  
 

De tevredenheid over het Lipsius is laag, getuige de score van 71% ontevredenheid. 
Positieve uitzonderingen zijn de tevredenheid over de bereikbaarheid, de 
openingstijden van het gebouw en het aantal ontmoetingsplekken.   
Met het oog op de doelstelling van het gebouw (het centrale faciliteitengebouw) is het 
opvallend  dat de gangen en open ruimten, hoeveelheid en diversiteit 
onderwijsruimtes, de restauratieve voorzieningen, de indeling, vindbaarheid en 
transparantie van het gebouw, het aanbod overlegplekken en 
communicatiemogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de sfeer en uitstraling en 
representativiteit zeer slecht (ver onder het gemiddelde van de norm) scoren.   
In relatie tot de werkplekken is men ontevreden over het aantal beschikbare 
werkplekken, de functionaliteit en comfort van de werkplekken, het binnenklimaat en 
zelf regelen van het klimaat, de privacy, concentratiemogelijkheden, de vindbaarheid 
van collega’s en de akoestiek.  
Wel tevreden is men overigens over de archief en opslagmogelijkheden, ruimte voor 
persoonlijke eigendommen, ICT-voorzieningen, luchtkwaliteit, verlichting en het 
binnenklimaat van de collegezalen en werkgroepruimten.,  
 
Het Arsenaal wordt in dit onderzoek het meest gewaardeerd door de architectuur en 
uitstraling, maar heeft nog veel verbeterpunten die echt met ondersteuning van het 
werken te maken hebben. Het gebouw scoort slecht op ruimten voor overleg  
functionaliteit en comfort van de werkplek, communicatie- en 
concentratiemogelijkheden. Het Arsenaal scoort ten opzichte van de andere gebouwen 
op het WSD complex het beste op indeling hele gebouw en vindbaarheid van 
studenten. 
 
Het Huizinga is een gebouw van het WSD complex dat in vergelijking tot de andere 
gebouwen door de opzet wordt gewaardeerd. Positief scoren de toegankelijkheid van 
het gebouw, de diversiteit aan werkplekken, de ligging van ruimten in de directe 
werkomgevingen de vindbaarheid van de collega’s  Hier liggen de verbeterpunten in 
uitstraling exterieur en interieur, het onderhoud en de ondersteuning van overleg en 
informele communicatie. 
 
Conclusie 
Dit betekent dat dit onderzoek ondersteunt dat een zo spoedig mogelijke en zeer 
grondige ingreep op het WSD-complex  nodig en wenselijk is. Wanneer met het oog 
op de financiële haalbaarheid van nieuwbouw  zou worden gekozen voor verbouwing 
in plaats van sloop, dan zouden de verbouwingen, en met name die van het Lipsius, 
Noord en Zuid, zeer rigoureus  moeten zijn om de kwaliteit van de werkomgeving en 
de voorzieningen op te vijzelen tot een acceptabel niveau. De verbouwingen zouden 
ook moeten leiden tot een heldere logistiek, betere verbindingen tussen gebouwen en 
creëren van ontmoetingsplekken ten behoeve van de kennisuitwisseling, 
communicatiemogelijkheden en vindbaarheid van docenten en collega’s. Bovendien is 
het noodzakelijk dat de toegankelijkheid van de gebouwen wordt verbeterd en dat er 
voor de veiligheid ruimere gangen en open ruimten voor collegezalen en 
werkgroepruimten komen.   
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Alle tevredenheidsscores per gebouw 
Op de volgende twee bladzijde staan de tevredenheidsscores weergegeven voor alle 
gebouwgebonden en werkomgevinggebonden aspecten en voor WSD-
complexgebonden aspecten, waaronder onderwijsruimtes. Gemiddeld zijn de 
medewerkers over 67% van de gemeten aspecten minder tevreden dan gemiddeld bij 
andere cases.  
 
Ook is een tabel opgenomen met de mate waarin men de gebouwen ondersteunend 
vindt voor de productiviteit.  
 
Alle oranje vlakken geven per gebouw de aspecten die onder de indicator, dus onder 
gemiddeld, scoren. Daarbij zijn tevens de slechtst scorende aspecten of gebouwen met 
rood aangegeven. Zie hieronder ook de legenda. 
 

Legenda 
     Oranje vlak Slechtere score in vergelijking met de CfPB Indicator / benchmarkwaarde 

Geen kleur Beter/gelijke score in vergelijking met de CfPB Indicator / benchmarkwaarde 

Rood cijfer/aspect of gebouw Slechtst scorende aspect of gebouw (per aspect) 

 Groen cijfer/aspect of gebouw Best scorende aspect of gebouw (per aspect) 

  
* gemiddelde tevredenheid van 105 verschillende onderzoekscasussen met in totaal 14950 respondenten  
** voorlopig minimaal gewenste tevredenheid 
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Gebouwaspecten/tevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

CfPB Indicator 

2014*

benchmark-

waarde obv 

referentieaspect*

*

Bereikbaarheid gebouw 86 81 93 90 80 78 78

Toegankelijkheid gebouw 60 81 90 53 49 39 78

Architectuur en uitstraling gebouw 42 86 38 14 40 49 55

Staat van onderhoud 32 62 37 35 37 18 55

Sanitaire voorzieningen 27 52 35 32 30 10 55

Representativiteit gebouw 28 65 33 20 27 21 55

Indeling gehele gebouw 38 70 61 26 19 28 46

Hoeveelh. en diversiteit plekken 38 45 52 35 34 30 44

Aantal beschikbare werkplekken 36 25 45 31 36 31 44

Aanbod overlegplekken 29 37 31 26 37 28 44

Ruimten voor formeel overleg 40 28 54 47 43 26 44

Aanbod ontmoetingsplekken (inf.) 43 55 41 63 43 32 44

Ligging ruimten in directe werkomgeving 55 70 69 49 56 43 53

Openheid en transparantie 47 67 61 43 41 35 52

Sfeer en uitstraling interieur 31 58 42 31 29 16 49

Functionaliteit en comfort werkplek 54 43 61 46 70 45 56

Communicatiemogelijkheden 60 62 68 52 64 57 70

Vindbaarheid collega's op UL 54 57 71 47 35 50 70

Vindbaarheid voor studenten 57 80 70 57 50 45 70

Privacy 54 52 65 35 54 58 37

Concentratiemogelijkheden 56 34 63 36 57 67 38

Aangeboden faciliteiten 37 57 54 45 27 20 53

Archief en opslagmogelijkheden 31 20 41 39 23 27 36

Ruimte persoonlijke eigendommen 57 62 67 48 51 56 36

ICT-voorzieningen 55 53 62 58 46 52 53

Binnenklimaat 36 47 50 30 32 24 34

Temperatuur 37 47 52 37 35 23 34

Luchtkwaliteit 39 53 50 39 24 29 34

Zelf regelen klimaat 29 39 48 20 19 21 34

Verlichting 63 57 72 63 59 57 58

Akoestiek (excl BG Lipsius) 56 53 63 45 68 52 42
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WSD-complex/tevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

CfPB Indicator 

2014*

Benchmark-

waarde obv 

referentieaspect*

*

Faciliteiten WSD-complex 53 48 66 52 52 48 53

Lunchruimte en restauratieve voorz. 36 40 42 38 35 31 53

Openingstijden complex 55 38 63 92 41 39 53

Ondersteuning onderzoek door complex 49 37 64 38 54 40 54

Hoeveelh. en diversiteit onderwijsruimten 34 45 43 24 32 25 44

ICT-voorzieningen onderwijsruimten 61 50 65 45 68 60 53

Mogelijkheden werken buiten kantoor 60 55 58 44 61 69 49 49

Vormgeving en inrichting collegezalen 44 42 53 52 44 35 56

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten 37 35 44 38 41 27 56

Binnenklimaat collegezalen 28 32 34 35 24 22 34

Binnenklimaat werkgroepruimten 22 30 22 38 23 13 34

Bereikbaarheid college- en werkgroepruimten 60 50 69 63 62 54 78

Gangen en open ruimten 33 40 52 23 24 25 46

Internationaal karakter complex 21 33 31 10 16 15 55

WSD-complex/tevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Percentage aspecten waar men níet tevreden over is 67% 49% 33% 71% 76% 84%

Ondersteunend in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

CfPB Indicator 

2014*

Benchmark-

waarde obv 

referentieaspect

Onderst. eigen productiviteit 46 40 63 39 46 41 40

Onderst. productiviteit afdeling/inst. 40 53 62 33 33 25 38

Onderst. productiviteit faculteit 29 56 52 20 21 17 30

Ondersteuning creativiteit 30 50 44 24 20 25 38 38
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2 Inleiding 

De Universiteit Leiden wenst op het WSD-complex over te gaan tot 
kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen (FGW), met als doel het primaire proces van onderwijs en 
onderzoek, evenals de gewenste onderwijskundige en wetenschappelijke interactie, 
optimaal te ondersteunen. De huidige bouwkundige en functionele kwaliteit, opzet en 
verspreidheid van gebouwen belemmeren de faculteit in haar functioneren. De 
faculteit is gehuisvest in totaal 16 gebouwen (in te delen in 5 gebouwcomplexen) met 
veel achterstallig onderhoud, in verband met jarenlang verwachte nieuwbouwplannen. 
 

2.1 Doelstelling evaluatie 

In februari 2014 is binnen de faculteit Geesteswetenschappen een enquête uitgezet ter 
evaluatie van de Werk- en onderwijsomgeving op het WSD-complex (Witte Singel-
Doelencomplex). Bijna 300 medewerkers hebben deze enquête ingevuld.  Hierbij zijn 
meningen gegeven over de 5 door de faculteit in gebruik zijnde gebouwcomplexen: 
Het Lipsius, Arsenaal, Huizinga, Noord (M.de Vrieshof) en Zuid (P.N. van Eyckhof en 
Van Wijkplaats). Het responspercentage was 27%, goed verdeeld over deze 
gebouwcomplexen. Dit responspercentage geeft  een betrouwbaarheidsniveau van 
95%. De spreiding in de antwoorden per gebouwcomplex geeft  aan dat de uitgebreide 
enquête zorgvuldig is ingevuld.  
 
Het doel van de evaluatie was een gestructureerd en actueel inzicht verkrijgen van de 
tevredenheid en ontevredenheid over zowel de werk-als de onderwijsomgeving, zodat 
meningen van de medewerkers kunnen worden meegenomen in het project 
“Toekomst WSD-complex”. In deze rapportage zijn de resultaten weergegeven. De 
resultaten kunnen richting geven in de ambities en prioriteringen in het project. 

2.2 CfPB-indicator 

Uit onderzoeken bij vele andere cases blijkt dat op bepaalde aspecten makkelijker een 
hoge tevredenheid te scoren is dan op andere aspecten. Dit betekent dat een hoger 
percentage tevredenheid niet altijd betekent dat er op dat aspect relatief gezien ‘beter’ 
wordt gescoord.  Daarom is gekozen voor het gebruik van het 
Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) van het Center for People and 
Buildings (CfPB). Hierdoor kunnen de tevredenheidsscores over de gebouwen en de 
werkomgeving worden afgezet tegen de CfPB-indicator 20143. Dit zijn gemiddelde 
scores uit 105 metingen bij diverse werkomgevingen. Hierin zitten zowel 
voormetingen (dus voor een huisvestingsingreep) als nametingen. Deze indicator geeft 
een eerste ijkpunt of de huidige situatie onder of boven gemiddeld scoort. Voor de 
toekomst is het relevant per aspect eigen (ambitieuzere) streefwaardes te bepalen in 
minimaal gewenste tevredenheid of maximaal acceptabele ontevredenheid.  

2.3 Leeswijzer 

De vragen in de enquête waren uitgesplitst naar vragen over het hele complex en 
vragen over het gebouw waarin men werkt. In hoofdstuk 2 worden de resultaten 
weergegeven van vragen over het hele complex. In hoofdstuk 3 volgen dan de 
gemiddelden van de antwoorden op de vragen over de verschillende gebouwen.  

                                                      
3
 (http://www.cfpb.nl/nieuws/bericht/article/benchmark-cfpb-indicator-2014/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=c7cd8bd996). 

http://www.cfpb.nl/nieuws/bericht/article/benchmark-cfpb-indicator-2014/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=c7cd8bd996
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In hoofdstuk 4 staan de meningen per gebouw weergegeven. In hoofdstuk 5 zijn 
daarna de resultaten over het werkplekgebruik weergegeven. De rapportage sluit af 
met hoofdstuk 6 Vervolg en twee bijlagen: een bijlage over het thema concentratie 
versus communicatie en een bijlage met de gehele vragenlijst. 
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3 Meningen over het WSD-complex als geheel 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragen over het hele complex 
weergegeven. 
 

3.1 Meningen over de uitstraling en aantrekkelijkheid 

Respondenten hebben gereageerd op stellingen over de uitstraling van het WSD-
complex. De antwoorden staan in de grafiek hieronder. 

 
Over het algemeen is men negatief over de uitstraling van het gehele WSD-complex:  

 Bijna 50% van de respondenten vindt dat het complex geen prima visitekaartje 
is voor de organisatie;  

 40% vindt de huisvesting onaantrekkelijk voor studenten en  

 50% vindt dat de huisvesting niet wervend is voor sollicitanten en gasten.  
 

3.2 Tevredenheid over het WSD-complex incl. onderwijsruimtes 

In de volgende grafiek  zijn de tevredenheidspercentages voor alle complex-brede 
aspecten weergegeven. 
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Hieronder zijn de punten genoemd met de hoogste tevredenheidspercentages en 
hoogste ontevredenheidspercentages. 
 
De Top 3 scores zijn:  
› ICT voorzieningen onderwijsruimten  
› Mogelijkheden werken buiten kantoor (!)  
› Bereikbaarheid college- en werkgroepruimten4  
 
De Top 3 minpunten gehele WSD-complex zijn: 
› Lunchruimte en restauratieve voorzieningen  
› Binnenklimaat werkgroepruimten  
› Gangen en open ruimten rondom de collegezalen en werkgroepruimten 
 
Interpretatie 
Voor deze aspecten is één indicator beschikbaar en zijn voor de andere aspecten 
referentiewaardes gebruikt om te komen tot benchmarkwaardes. Deze geven aan wat 
een te verwachten tevredenheidspercentage is als je jezelf vergelijkt met gemiddelde 
huisvesting van andere organisaties.  In de onderstaande tabel is met oranje 
aangegeven op welke aspecten het WSD-complex lager dan gemiddeld scoort, dus 
minder tevreden is dan je van een gemiddeld complex zou mogen verwachten. Alle 
aspecten die daarbij ook nog meer dan 10% onder gemiddeld scoren zijn met rood 
aangegeven. Het aspect waarover men meer dan 10% tevredener is dan gemiddeld, is 
met groen aangegeven. 
 

 
 
  

                                                      
4 NB: Hoewel de bereikbaarheid van college- en werkgroepruimten als een pluspunt naar voren komt, 
komen de gangen en open ruimtes rondom de collegezalen en werkgroepruimten als minpunt naar 
voren. 
 

WS D-c o mple x/te v re de nhe id in % TOTAAL alle  

g e bouwe n

CfPB Indic ato r 

2014*

Be nc hm ark -

waarde  o bv 

re fe re ntie aspe

c t**

Fac ilite iten WS D-complex 53 53

Lunchruimte  en res tauratieve  voorz . 36 53

Openings tijden complex 55 53

Onders teuning onderz oek door complex 49 54

Hoevee lh. en divers ite it onderwijs ruimten 34 44

ICT-voorz ieningen onderwijs ruimten 61 53

Mogelijkheden werken buiten kantoor 60 49 49

Vormgeving en inrichting collegez alen 44 56

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten 37 56

Binnenklimaat collegez alen 28 34

Binnenklimaat werkgroepruimten 22 34

Bere ikbaarhe id college- en werkgroepruimten 60 78

Gangen en open ruimten 33 46

Internationaal karakter complex 21 55
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De tevredenheid van medewerkers over het WSD-complex ligt voor 10 van de 14 
aspecten onder het gemiddelde. Buiten de 3 grootse minpunten scoort het WSD-
complex ook slecht op Ondersteuning van onderzoek, Hoeveelheid en diversiteit van 
onderwijsruimtes, Vormgeving en inrichting van collegezalen en werkgroepruimten, 
Binnenklimaat van collegezalen, Bereikbaarheid van college- en werkgroepruimten en 
het Internationale karakter van het complex. 
 

3.3 Meningen over de ondersteuning van de productiviteit  

 

  
Figuur: Beoordeling ondersteuning productiviteit (van zeer ondersteunend naar totaal niet ondersteunend). 
 
45% van de respondenten vindt dat de huisvesting bijdraagt aan de eigen 
productiviteit, ruim 20% vindt van niet. 
 
In onderstaande tabel zijn deze scores afgezet tegen de indicator. 

 
 
Hieruit blijkt dat het WSD-complex op ondersteuning van de eigen productiviteit en 
die van de afdeling/instituut rond het gemiddelde scoort. Hierin is voor de toekomst 
nog zeker verbetering te halen en te wensen. Voor de huidige situatie is het belangrijk 
te constateren dat men vindt dat de ondersteuning van de faculteit en de 
ondersteuning van de creativiteit en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe ideeën 
echt onder gemiddeld scoort.  
Met name over de ondersteuning van de creativiteit en het gezamenlijk ontwikkelen 
van nieuwe ideeën is men behoorlijk negatief. Maar 30% vindt de huisvesting hierbij 
ondersteunend en 35% vindt de huisvesting hierin niet of totaal niet ondersteunend.  
  

Ondersteunend in % TOTAAL alle 

gebouwen

CfPB Indicator 

2014*

Benchmark-

waarde obv 

referentieaspect

Onderst. eigen productiviteit 46 40
Onderst. productiviteit afdeling/inst. 40 38

Onderst. productiviteit faculteit 29 30
Ondersteuning creativiteit 30 38 38

Niet ondersteunend in % TOTAAL alle 

gebouwen

CfPB Indicator 

2014*

Benchmark-

waarde obv 

referentieaspectOnderst. eigen productiviteit 23 25
Onderst. productiviteit afdeling/inst. 23 23

Onderst. productiviteit faculteit 23 20
Ondersteuning creativiteit 35 23 23
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3.4 Overige opmerkingen 

 
In totaal zijn er 173 opmerkingen gemaakt bij de vraag naar “overige opmerkingen”. 
Dit zijn vaak verbeterpunten die worden aangedragen of dat nogmaals aspecten 
worden aangedragen die men goed vindt en graag wil behouden. De opmerkingen zijn 
te verdelen in verschillende categorieën:  

 18% van deze opmerkingen ging over de faciliteiten.  

 16% van de opmerkingen ging over zorgen over de toepassing van flexibele 
werkplekken.  

 12% van de opmerkingen ging over de hoeveelheid, functionaliteit en comfort 
van de werkplekken en  

 12% over de onderwijsruimtes, waaronder diverse opmerkingen over het 
klimaat. Over het binnenmilieu in het algemeen zijn er daarnaast nog 16 
opmerkingen gemaakt (9% van de opmerkingen).   

 Verder zijn er meerdere opmerkingen gemaakt over de noodzaak van kasten 
bij de werkplek.  

 
Overige, vaak eenmalige, opmerkingen zijn te categoriseren naar organisatorische 
punten, ICT, communicatie en kennisdeling, waar op te letten bij verandering van de 
huisvesting en opmerkingen op specifieke gebouwen.   
 
Er is bewust voor gekozen om in deze Verkenningsfase naar het Campusconcept nog 
geen vragen te stellen over flexibel gebruik van werkplekken in de toekomst, omdat de 
indeling van de gebouwen en werkruimten pas in de Ontwerpfase op de agenda staan. 
De zorg over het verlies van de eigen werkplek en soms de eigen kamer blijkt echter 
erg te leven. 

3.5 Inspirerende gebouw(complexen) 

 
Respondenten konden reageren op de volgende open vraag: 
“Welk gebouw dat u kent (of welke combinatie van gebouwen) binnen of buiten de 
universiteit inspireert u het meest als u denkt aan de ideale mix van onderwijs, onderzoek 
en ontmoetingsfaciliteiten?” 
 
Hierop zijn diverse gebouwen dichtbij genoemd, waarmee men vertrouwd is. Het 
meest is het Kamerlingh Onnesgebouw (het KOG) genoemd, van de faculteit Rechten, 
dichtbij gelegen in de binnenstad. 
Verder zijn het Arsenaal en het Huizinga vaak genoemd, net als de UB. 
Buiten de universitaire grenzen zijn meerdere malen genoemd: campussen van 
Oxford/Cambridge, diverse andere universitaire bibliotheken en stadsbibliotheken, 
Bouwkunde TU Delft, en een rijkheid aan individuele voorbeelden in binnen- en 
buitenland, universitair, commercieel en non-profit. 
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4 Tevredenheid directe werkomgeving – totaal 

4.1 (On)tevredenheidspercentages 

De respondenten zijn vragen voorgelegd die betrekking hebben op hun directe 
werkomgeving. Men is gevraagd deze voor het gebouw in te vullen waar zij hun 
werkplek hebben. In de tabel hieronder is de mate van tevredenheid voor deze 
aspecten weergegeven in percentages van zeer tevreden (groen) naar zeer ontevreden 
(rood).  
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Uit de  voorgaande resultaten zijn de aspecten te destilleren waarover men het meest 
tevreden en het meest ontevreden is. Hier volgende de 5 aspecten met het hoogste 
tevredenheidspercentage en de 5 aspecten met het hoogste ontevredenheidspercentage.  
 
Top 5 pluspunten tevredenheid directe werkomgeving 

 Bereikbaarheid van het gebouw (86% (zeer) tevreden respondenten) 

 Licht in de werkomgeving (63% tevreden) 

 Toegankelijkheid gebouw (60% tevreden) 5 

 Communicatiemogelijkheden (60% tevreden) 1 

 Vindbaarheid voor studenten (57% tevreden) 1 
 
Top 5 minpunten tevredenheid directe werkomgeving 

 Zelf regelen klimaat (52% (zeer) ontevreden respondenten) 

 Sanitaire voorzieningen (50% ontevreden) 

 Sfeer en uitstraling interieur (42% ontevreden) 

 Temperatuur (40% ontevreden) 

 Binnenklimaat (38% ontevreden) 

4.2 Scores ten opzichte van de tevredenheidsindicator 

 
Door het afzetten van de (on)tevredenheidscijfers tegen referentiecijfers kunnen de in 
de vorige paragraaf genoemde top 5 aspecten ook op een andere manier gelezen 
worden: eigenlijk is ‘maar’ 60% tevreden over de toegankelijkheid van het gebouw en 
‘slechts’ 38% ontevreden over het binnenklimaat. Dit kan dus een ander beeld geven. 
 
Ten opzichte van de gemiddelde CfPB indicator 2014 scoren de gebouwen van het 
WSD-complex van de Faculteit Geesteswetenschappen, over alle gebouwen gezien, op 
de helft van de huisvestingsaspecten slechter dan de indicator, dus slechter dan 
gemiddeld, en op de andere helft beter dan bij andere organisaties.  
 
Als de universiteit ambities zet voor de toekomst dan zou de huidige huisvesting 
bijvoorbeeld afgezet moeten worden tegen de gemiddeldes uit alleen maar nametingen. 
Dan zou de huidige huisvesting van Geesteswetenschappen op meer aspecten slechter 
scoren en een grotere afwijking hebben ten opzichte van de indicator. 
 

                                                      
5 (NB: deze scoresligtgen lager dan de tevredenheidsindicatoren op deze aspecten!) 
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Als eerste ijkpunt zijn de tevredenheidsscores over de gebouwen van het WSD-
complex afgezet tegen de gemiddelde tevredenheidsindicator en de 
ontevredenheidsscores tegen de ontevredenheidsindicator. In de tabellen zijn in het 
rood de slechter scorende aspecten weergegeven (lagere tevredenheid of hogere 
ontevredenheid dan gemiddeld) en in het groen de beter scorende aspecten. 

De negen huisvestingsaspecten waarbij een negatieve afwijking te zien is, zijn:  
(van grootste afwijking naar minst grote afwijking t.o.v. de tevredenheidsindicator) 

 Sfeer en uitstraling van het interieur, Aangeboden faciliteiten, Architectuur en 
uitstraling van het gebouw; 

 Communicatiemogelijkheden, Indeling hele gebouw, Hoeveelheid en 
diversiteit van de werkplekken, Openheid en transparantie van de 
werkomgeving; 

 Archief- en opslagmogelijkheden, Functionaliteit en comfort van de werkplek. 
 
De huisvestingsaspecten die beter scoren dan de gemiddelde indicator zijn:  

 Concentratiemogelijkheden, Privacy en Akoestiek; (deze scores zijn 
vergelijkbaar met scores van kamerkantoren) 

 Binnenklimaat, Verlichting, ICT-voorzieningen, Bereikbaarheid gebouw, 
Ligging ruimten in directe werkomgeving en Mogelijkheid werken buiten het 
gebouw. 

 
De faculteit scoort verder beter dan gemiddeld als het gaat om de tevredenheid over: 

 De Organisatie, Inhoud van het werk en Inbreng van ideeën. 
 
In de volgende tabel zijn de ontevredenheidsscores weergegeven. Deze geven 
grotendeels eenzelfde beeld als de tevredenheidsscores, echter ook Verlichting en 

Figuur 1: Gemiddelde tevredenheid WSD-complex (rood & groen) t.o.v. de CfPB indicator 2014 (blauw) 
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Akoestiek scoren hierbij slechter dan de ontevredenheidsindicatoren, dus er zijn er 11 
aspecten waarbij een hogere ontevredenheid is gemeten dan gemiddeld. 
 

 

4.3 Resultaten van de stellingen over de Gebouwen 

Respondenten zijn diverse stellingen voorgelegd over het gebouw waarin zij met name 
werken. De resultaten hiervan zijn in de grafiek hieronder te zien. 

 
  

Figuur 2: Score tov de CfPB-ontevredenheidsindicator 2014 (blauw)  groen= positieve en rood= negatieve afwijking 
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Hierbij de meest in het oog springende resultaten: 

 De meeste respondenten (53%) vinden de inrichting van het gebouw waarin 
zij werken niet inspirerend.  

 Bijna 20% van de respondenten vindt dat er onvoldoende uitwisseling van 
kennis en ervaring kan plaatsvinden. 

 En hoewel het een hoog percentage is, vindt ‘slechts’ 77% dat er veilig kan 
worden gewerkt in zijn of haar gebouw. 

 Ruim 30% van de respondenten vindt de werkomgeving niet professioneel.  
 
Deze antwoorden op de stellingen geven niet direct een (on)tevredenheid weer, maar 
een mening. De resultaten vormen pas een waardeoordeel als ze afgezet worden tegen 
de behoeften en ambities van de faculteit en overige gebruikers. Van bovenstaande 
onderwerpen is het echter bijna per definitie wenselijk dat men het er mee eens is, 
terwijl dat nu niet zo blijkt te zijn. 
 
Voor de volgende aspecten is het waardeoordeel niet per se evident: 

 50% vindt de inrichting ouderwets. 

 De meeste respondenten vinden de inrichting sober en niet-flexibel.  

 Eén derde vindt de inrichting open en één derde vindt deze gesloten. 
 
Deze meningen moeten in het vervolgtraject afgezet worden tegen de ambities, maar 
hier lijken groter verbeterpunten te liggen.  
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4.4 Meest belangrijke aspecten van de werkomgeving 

 
Als prioritering is gevraagd naar de top 3 van belangrijkste aspecten van de 
werkomgeving. In onderstaande grafiek zijn alle aspecten weergegeven in volgorde van 
hoe vaak ze als top drie genoemd zijn.  
 

 
 
Top 5 geselecteerde aspecten 
› Functionaliteit en comfort werkplek (geselecteerd door 61% van de respondenten) 
› Concentratiemogelijkheden (51%) 
› Privacy (21%) 
› ICT-voorzieningen (20%) 
› Binnenklimaat (18%) 
 
Natuurlijk zijn alle aspecten belangrijk, maar de Functionaliteit en comfort van de 
werkplek en de Concentratiemogelijkheden springen er echt uit als de meest 
geselecteerde aspecten.  
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5 Analyse tevredenheid per gebouw 

Respondenten hebben de meeste vragen ingevuld voor het gebouw waarin zij hun 
werkplek hebben. In dit hoofdstuk zijn de resultaten per gebouw weergegeven. Het 
responspercentage was goed verdeeld over de gebouwen: voor Arsenaal, Huizinga en 
Zuid rond de 26%, voor het Lipsius 35% en voor Noord 20%. 
 
In paragraaf 1 is een algemeen beeld geschetst van de verschillen tussen de gebouwen. 
Daarna is in paragraaf 2 de ondervonden ondersteuning van de productiviteit 
uitgesplitst per gebouw. 
In paragraaf 3 zijn de grafieken van de ontevredenheidsscores per gebouw opgenomen. 
 
Vervolgens zijn de twee tabellen weergegeven met respectievelijk de tevredenheids- en 
ontevredenheidsscores. Hierin staan de scores van de gebouwen naast elkaar.  
 
Daarna volgen de grafieken van gebundelde aspecten, waarin de 
ontevredenheidsscores van de gebouwen naast elkaar staan. Hierbij is per aspect een 
beschrijving gegeven van de overeenkomsten en verschillen tussen de gebouwen. 

5.1 Algemeen 

Medewerkers zijn het meest tevreden over het Huizinga, ook het Arsenaal scoort op 
veel aspecten goed. Beide gebouwen hebben wel diverse verbeterpunten.  
 
Het Huizinga scoort o.a. goed op klimaataspecten, privacy, concentratie-
mogelijkheden en vindbaarheid voor collega’s. De opzet van het gebouw wordt 
gewaardeerd. 33% van de aspecten scoort onder gemiddeld. De verbeterpunten zijn: 
Architectuur en uitstraling gebouw, Staat van onderhoud, Sanitaire voorzieningen, 
Representativiteit gebouw, Aanbod overlegplekken, aanbod van ontmoetingsplekken 
en Communicatiemogelijkheden. 
 
Het Arsenaal scoort goed op Architectuur en uitstraling van het gebouw, Sfeer en 
interieur, indeling van het hele gebouw en vindbaarheid voor studenten. Voor het 
Arsenaal zijn er echter ook vele verbeterpunten (49% van de aspecten), waaronder 
Hoeveelheid en diversiteit van plekken, Functionaliteit en comfort van de werkplek, 
Concentratiemogelijkheden, Communicatiemogelijkheden, Sanitaire voorzieningen 
en ondersteuning van onderzoek door het complex.  
 
De overige gebouwen (Lipsius, Noord en Zuid) scoren slecht. Er zijn wel positieve 
aspecten te benomen, maar die zijn sterk in de minderheid. 
 
Het Lipsius scoort op 71% van de gevraagde aspecten onder gemiddeld, dus onder de 
indicator.  
Men is positief over het aanbod aan ontmoetingsplekken en Ruimten voor formeel 
overleg, Archief en opslagmogelijkheden, Ruimte voor persoonlijke eigendommen, 
ICT-voorzieningen,  Luchtkwaliteit, Verlichting en op de Openingstijden en het 
Binnenklimaat van de collegezalen en werkgroepruimten.  
Op alle overige aspecten scoort het Lipsius onder gemiddeld. Dit zijn onder andere: 
Architectuur en uitstraling van het gebouw (extreem lage score), Representativiteit van 
het gebouw, Sfeer en uitstraling van het interieur, Indeling van het hele gebouw, 
Aantal beschikbare werkplekken, Functionaliteit en comfort van de werkplekken, 
Aanbod aan overlegplekken, Binnenklimaat en zelf regelen van het klimaat, Privacy, 
Concentratiemogelijkheden, Communicatiemogelijkheden, Openheid en 
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transparantie, Vindbaarheid van collega’s, Toegankelijkheid van het gebouw, Gangen 
en open ruimten, Hoeveelheid en diversiteit onderwijsruimtes.  
Met het oog op de doelstelling van het gebouw (het centrale faciliteitengebouw) is dit 
zeer opvallend  Verder is er een hele hoge ontevredenheid over de Akoestiek en net als 
bij alle andere gebouwen over de Sanitaire voorzieningen. 
 
Noord (M.de Vrieshof) scoort op Functionaliteit en comfort van de werkplekken en 
Akoestik hoog. Op 76% (!) van de aspecten scoort Noord echter ook onder gemiddeld. 
Enkele negatieve uitschieters zijn daar: Indeling van het hele gebouw, naast ook 
Architectuur en uitstraling Gebouw, Sfeer en uitstraling interieur en Aangeboden 
faciliteiten. 
 
Over Zuid (Van Wijkplaats en Van Eyckhof) zijn medewerkers het minst tevreden. Op 
Zuid is men alleen tevreden over de Concentratiemogelijkheden, de Privacy, de 
Ruimte voor persoonlijke eigendommen, ICT-voorzieingen in onderwijsruimtes en 
Mogelijkheden voor werken buiten kantoor.. Verder is men over alles meer 
ontevreden dan de indicator. Maarliefst 80% van de aspecten scoort onder gemiddeld.  
 

5.2 Ondersteuning Productiviteit per gebouw 

Net als bij de tevredenheid tussen de gebouwen, zijn er ook duidelijke verschillen te 
zien in de ervaren ondersteuning van de productiviteit. 
 
Het Arsenaal en het Huizinga springen daar positief uit. Echter bij het Lipsius, M. de 
Vrieshof, PN van Eyckhof en de Van Wijkplaats worden de ondersteuning van de 
productiviteit van de afdeling of instituut en de faculteit (ruim!) onder gemiddeld 
beoordeeld. 
 
Wat cijfers naar voren gehaald: 

 33% van de medewerkers in het Lipsius is ontevreden over de ondersteuning 
van de eigen productiviteit.  

 31% van de medewerkers van het Lipsius en van Zuid is ontevreden over de 
ondersteuning van de eigen afdeling.  

 43% van de medewerkers uit het Lipsius en 40% van de medewerkers op Zuid 
is ontevreden over de ondersteuning van de creativiteit. 

 
In onderstaande tabel is het percentage medewerkers weergegeven dat de huisvesting 
niet ondersteunend vindt voor 4 aspecten. 
 

 
 
  

Niet ondersteunend in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Onderst. eigen productiviteit 23 30 15 33 11 29

Onderst. productiviteit afdeling/inst. 23 11 12 31 17 31

Onderst. productiviteit faculteit 23 6 14 24 24 32

Ondersteuning creativiteit 35 30 24 43 32 40
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5.3 Verschillen in meningen over het WSD-complexbrede aspecten 

 
De meningen over WSD-complexbrede aspecten zijn ook van respondenten per 
gebouw uitgesplitst. Hier springt bijvoorbeeld uit dat medewerkers in het Lipsius het 
meest tevreden zijn over de openingstijden van het complex. Medewerkers in het 
Huizinga zijn het meest tevreden over de aangeboden Faciliteiten. Over de Gangen en 
open ruimten is men echt het minst tevreden in het Lipsius en op Noord (M. de 
Vrieshof) en Zuid. Ook is men hier het minst tevreden over de Hoeveelheid en 
diversiteit van de onderwijsruimten en het Internationale karakter van het complex. 
 

 
Figuur 3: Tevredenheidsscores WSD-complex per gebouw 

 
 

5.4 Ontevredenheid tov de indicator per gebouw 

Er is gevraagd naar de mate van tevredenheid voor diverse aspecten van de faculteits-
gebouwen en de directe werkomgeving. In de volgende tabellen per gebouw is per 
aspect de CfPB-ontevredenheidsindicator 2014 weergegeven plus het percentage 
medewerkers dat hier ontevreden over is. In groen als het percentage medewerkers dat 
ontevreden is lager ligt dan de indicator en in rood als het percentage medewerkers dat 
ontevreden is hoger ligt dan de indicator (rood =meer dan gemiddeld ontevreden). 
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Figuur 4: Ontevredenheidsscores gebouw- en werkomgevinggerelateerde aspecten Huizinga 

 
Figuur 5: Ontevredenheidsscores gebouw- en werkomgevinggerelateerde aspecten Arsenaal 
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Figuur 7: Ontevredenheidsscores gebouw- en werkomgevinggerelateerde aspecten M de Vrieshof 

Figuur 6: Ontevredenheidsscores gebouw- en werkomgevinggerelateerde aspecten Lipsius 
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Figuur 8: Ontevredenheidsscores gebouw- en werkomgevinggerelateerde aspecten Zuid  
                 (PN van Eyckhof en Van Wijkplaats) 

 

 

5.5 Tabellen (on)tevredenheidsscores 

De voorgaande grafieken zijn samengevat in de tabellen in deze paragraaf. Deze 
tabellen kunnen als een soort samenvatting worden gezien, maar missen de resultaten 
uit de productiviteitsvraag en de stellingen over het complex. 
 
Op de volgende bladzijde staan tabellen met de resultaten van de 
Ontevredenheidsscores totaal en per gebouw. Voor de volledigheid zijn op de 
bladzijde daarna ook samenvattende tabellen opgenomen met de 
Tevredenheidspercentages op verschillende aspecten. De aspecten waarover men niet-
tevredenheid of ontevredenheid is, komt behoorlijk overeen. De tabellen geven dus 
hetzelfde beeld.  
 
De eerste tabel op de volgende bladzijde geeft de ontevredenheid weer over de 
gebouw- en werkomgevingsaspecten. In de tabel daaronder zijn de scores over WSD-
complex-brede aspecten per gebouw weergegeven. Als laatste is een tabel opgenomen 
met het percentage van de aspecten waarover de medewerkers meer dan gemiddeld 
ontevreden zijn. 
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Tabellen ontevredenheid 
 

 
 

 
 

 
 
  

Gebouwaspecten/ontevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Bereikbaarheid gebouw 3 0 3 4 0 5

Toegankelijkheid gebouw 19 5 4 22 30 30

Architectuur en uitstraling gebouw 35 0 30 65 32 31

Staat van onderhoud 34 10 30 31 30 47

Sanitaire voorzieningen 50 5 41 38 62 70

Representativiteit gebouw 34 10 31 34 38 45

Indeling gehele gebouw 33 0 10 41 43 49

Hoeveelh. en diversiteit plekken 31 30 19 35 25 41

Aantal beschikbare werkplekken 35 40 33 45 27 35

Aanbod overlegplekken 37 31 27 51 22 45

Ruimten voor formeel overleg 24 17 20 18 26 30

Aanbod ontmoetingsplekken (inf.) 28 15 26 24 27 35

Ligging ruimten in directe werkomgeving 19 10 10 26 17 27

Openheid en transparantie werkomgeving 22 5 14 26 31 24

Sfeer en uitstraling interieur 42 5 32 45 46 53

Functionaliteit en comfort werkplek 22 28 20 32 14 20

Communicatiemogelijkheden 12 19 4 16 6 14

Vindbaarheid collega's op UL 18 5 9 20 30 25

Vindbaarheid voor studenten 18 0 10 11 27 28

Privacy 23 33 19 35 17 18

Concentratiemogelijkheden 23 48 14 48 14 14

Aangeboden faciliteiten 34 24 24 35 35 41

Archief en opslagmogelijkheden 36 45 32 21 26 48

Ruimte persoonlijke eigendommen 15 10 10 19 9 18

ICT-voorzieningen 22 33 12 26 32 21

Binnenklimaat 38 29 25 40 32 52

Temperatuur 40 29 29 47 35 52

Luchtkwaliteit 34 24 26 34 27 44

Zelf regelen klimaat 52 43 38 58 59 61

Verlichting 18 19 17 20 19 18

Akoestiek 21 24 19 39 11 14

WSD-complex/ontevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Faciliteiten WSD-complex 16 15 10 20 11 22

Lunchruimte en restauratieve voorz. 39 40 33 36 43 42

Openingstijden complex 26 43 15 2 29 40

Ondersteuning onderzoek door complex 18 31 10 15 14 25

Hoeveelh. en diversiteit onderwijsruimten 28 30 25 29 18 33

ICT-voorzieningen onderwijsruimten 9 30 1 15 6 10

Mogelijkheden werken buiten kantoor 10 15 5 22 10 6

Vormgeving en inrichting collegezalen 18 27 8 8 16 27

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten 28 40 23 8 23 34

Binnenklimaat collegezalen 28 26 22 15 24 41

Binnenklimaat werkgroepruimten 35 25 43 15 19 45

Bereikbaarheid college- en werkgroepruimten 10 15 3 8 3 18

Gangen en open ruimten 30 30 12 51 32 35

Internationaal karakter complex 27 34 14 31 36 28

WSD-complex/ontevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Percentage aspecten waar men ontevreden over is: 56% 47% 22% 62% 40% 78%
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Tabellen tevredenheid 
 
 

 
 

 
 

  

Gebouwaspecten/tevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Bereikbaarheid gebouw 86 81 93 90 80 78

Toegankelijkheid gebouw 60 81 90 53 49 39

Architectuur en uitstraling gebouw 42 86 38 14 40 49

Staat van onderhoud 32 62 37 35 37 18

Sanitaire voorzieningen 27 52 35 32 30 10

Representativiteit gebouw 28 65 33 20 27 21

Indeling gehele gebouw 38 70 61 26 19 28

Hoeveelh. en diversiteit plekken 38 45 52 35 34 30

Aantal beschikbare werkplekken 36 25 45 31 36 31

Aanbod overlegplekken 29 37 31 26 37 28

Ruimten voor formeel overleg 40 28 54 47 43 26

Aanbod ontmoetingsplekken (inf.) 43 55 41 63 43 32

Ligging ruimten in directe werkomgeving 55 70 69 49 56 43

Openheid en transparantie 47 67 61 43 41 35

Sfeer en uitstraling interieur 31 58 42 31 29 16

Functionaliteit en comfort werkplek 54 43 61 46 70 45

Communicatiemogelijkheden 60 62 68 52 64 57

Vindbaarheid collega's op UL 54 57 71 47 35 50

Vindbaarheid voor studenten 57 80 70 57 50 45

Privacy 54 52 65 35 54 58

Concentratiemogelijkheden 56 34 63 36 57 67

Aangeboden faciliteiten 37 57 54 45 27 20

Archief en opslagmogelijkheden 31 20 41 39 23 27

Ruimte persoonlijke eigendommen 57 62 67 48 51 56

ICT-voorzieningen 55 53 62 58 46 52

Binnenklimaat 36 47 50 30 32 24

Temperatuur 37 47 52 37 35 23

Luchtkwaliteit 39 53 50 39 24 29

Zelf regelen klimaat 29 39 48 20 19 21

Verlichting 63 57 72 63 59 57

Akoestiek (excl BG Lipsius) 56 53 63 45 68 52

WSD-complex/tevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Faciliteiten WSD-complex 53 48 66 52 52 48

Lunchruimte en restauratieve voorz. 36 40 42 38 35 31

Openingstijden complex 55 38 63 92 41 39

Ondersteuning onderzoek door complex 49 37 64 38 54 40

Hoeveelh. en diversiteit onderwijsruimten 34 45 43 24 32 25

ICT-voorzieningen onderwijsruimten 61 50 65 45 68 60

Mogelijkheden werken buiten kantoor 60 55 58 44 61 69

Vormgeving en inrichting collegezalen 44 42 53 52 44 35

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten 37 35 44 38 41 27

Binnenklimaat collegezalen 28 32 34 35 24 22

Binnenklimaat werkgroepruimten 22 30 22 38 23 13

Bereikbaarheid college- en werkgroepruimten 60 50 69 63 62 54

Gangen en open ruimten 33 40 52 23 24 25

Internationaal karakter complex 21 33 31 10 16 15

WSD-complex/tevredenheid in % TOTAAL alle 

gebouwen

Arsenaal Johan 

Huizinga

Lipsius Noord 

(M. de 

Vrieshof)

Zuid 

(v. Eyckhof en 

v. Wijkpl.)

Percentage aspecten waar men níet tevreden over is 67% 49% 33% 71% 76% 84%
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5.6 Grafieken en toelichting per aspect 

Tot slot worden in deze paragraaf de resultaten per aspect weergegeven. Hierbij wordt 
waar zinvol is een onderscheid of combinatie gemaakt over de mate van tevredenheid 
(wel of niet tevreden) uit tabel 1 of de mate van ontevredenheid (wel of niet 
ontevreden) uit tabel 2. Als een aspect slechter scoort dan de indicator wordt er over 
ontevredenheid gesproken. 
 
Gebouw algemeen 
Men is over het algemeen tevreden en niet ontevreden over de Bereikbaarheid van de 
gebouwen.  
Het Arsenaal en het Huizinga scoren goed als het gaat over de Toegankelijkheid. Bij 
het Lipsius, Noord en Zuid is men ontevreden over de toegankelijkheid van deze 
gebouwen. 
Het Arsenaal scoort zeer goed op Architectuur en uitstraling van het gebouw (geen 
ontevredenheid). De andere gebouwen scoren hier allemaal slecht op. Het Lipsius 
scoort hierop het allerslechts met een hele lage tevredenheid en hoge ontevredenheid 
(van 65%). 
 

 
 
De Sanitaire voorzieningen scoren in alle gebouwen slecht, maar in Noord en Zuid 
extreem slecht. Het Arsenaal kent nog een relatief lage ontevredenheid. 
Alleen het Arsenaal wordt als een Representatief gebouw gezien. Bij de overige 
gebouwen is men behoorlijk ontevreden over de representativiteit. Het Arsenaal scoort 
ook als enige goed als het gaat om de tevredenheid over de Staat van onderhoud. 
Hierover is men in alle overige gebouwen ontevreden, met een uitschieter bij Zuid.  
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Indeling gebouw en mix van plekken 
 

 
 
Bij het Lipsius, Noord en Zuid scoort de Indeling van het gebouw erg slecht met een 
ontevredenheid van 40-50%. Bij het Arsenaal en het Huizinga goed. 
De (on)tevredenheid over de Hoeveelheid en diversiteit van plekken is alleen goed in 
het Huizinga. In de Zuid, het Lipsius en het Arsenaal is men echt ontevreden over de 
hoeveelheid en diversiteit van de werkplekken.  
Over het Aantal beschikbare werkplekken is men in elk gebouw of ontevreden of niet 
tevreden. Uitschieters daarin in negatieve zin zijn: Zuid, Lipsius en Arsenaal.  
Het Aanbod aan overlegplekken scoort in elk gebouw slecht. 
Over de Ruimten voor formeel overleg is men alleen bij het Lipsius en Huizinga 
tevreden, bij Zuid is men echt zeer ontevreden. 
Alleen in het Arsenaal en het Lipsius is men tevreden over de ontmoetingsplekken. 
Op Zuid is men echt ontevreden over het aanbod aan ontmoetingsplekken. 
In het Lipsius en op Zuid scoort de Ligging van ruimten in de directe omgeving 
slecht. 
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Interieur en directe werkomgeving 
 

 
 
Over de Openheid en transparantie van de werkomgeving is men bij het Lipsius, 
Noord en Zuid echt ontevreden. Alleen bij het Arsenaal en het Huizinga is men 
hierover tevreden.  
Over de Sfeer en uitstraling van het interieur is men echt overal ontevreden, behalve 
bij het Arsenaal.  Bij het Lipsius, Noord en Zuid is meer dan 45% ontevreden.  
Op Zuid, in het Lipsius en in het Arsenaal is men ontevreden over de Functionaliteit 
en comfort van de werkplek. Noord scoort hierop het beste. (NB: dit is voor 
medewerkers het belangrijkste aspect (zie tabel blz 12) 
Men is overal, behalve in het Huizinga, ontevreden of niet tevreden over de 
Communicatiemogelijkheden. 
Op Vindbaarheid voor collega’s scoort alleen het Huizinga goed. In het Arsenaal is 
men niet echt ontevreden maar ook niet tevreden. Vindbaarheid voor studenten: Het 
Huizinga en het Arsenaal scoren hierop goed, de overige gebouwen niet. In het Lipsius 
is men niet ontevreden maar ook niet tevreden. 
Het Lipsius scoort als enige slecht als het om Privacy gaat.  
Het Arsenaal en het Lipsius scoren slecht op concentratiemogelijkheden (dit is het 
tweede belangrijkste aspect voor medewerkers (zie tabel blz. 12)). 
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Faciliteiten 
 

 
 
In alle 5 de gebouwcomplexen is men ontevreden over de Aangeboden faciliteiten. 
Alleen het Lipsius scoort goed op Archief en opslagmogelijkheden. Met name in het 
Arsenaal en Zuid is men hierover ontevreden. 
Men is overal tevreden over Ruimte voor persoonlijke eigendommen.  
In het Arsenaal, het Lipsius en Noord is men ontevreden over de ICT-voorzieningen. 
In het Huizinga en Zuid (PN van Eyckhof) is men tevreden.  
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Binnenmileu 
 

 
 
Alleen in het Arsenaal en het Huizinga is men tevreden over het binnenklimaat. Op 
Zuid is men echt ontevreden over het binnenklimaat.  In het Lipsius en op Noord is 
men niet tevreden.  
In het Lipsius, Noord en Zuid is men ontevreden over de Temperatuur.  
Op Zuid is men ontevreden over de Luchtkwaliteit. 
In het Arsenaal, het Lipsius en op Zuid is men ontevreden over de Mogelijkheid om 
het binnenklimaat zelf te regelen.  
Verlichting: hierover is men in het Huizinga tevreden. In de andere gebouwen is men 
hierover ontevreden.   
Akoestiek: hierover is men in het Lipsius erg ontevreden (bijna 40% ontevreden) de 
overige gebouwen springen hier positief uit ten opzichte van het gemiddelde. 

 

5.7 Belang 

Ten opzichte van de gemiddelde prioriteiten hebben medewerkers van het Lipsius 
sfeer en uitstraling interieur in top drie belangrijkste aspecten staan. Privacy wordt 
daar niet belangrijk gevonden. 
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6 Werkprocessen en werkplekgebruik 

Het eerste deel van de vragen ging in op het werkplekgebruik en de werkprocessen van 
de medewerkers. De resultaten hiervan zijn in dit hoofdstuk beschreven in tekst en 
grafieken. 
 

6.1 Samenvatting 

Gemiddeld wordt de meeste tijd doorgebracht op de werkplek bij de Universiteit 
Leiden (62% van de werktijd). Ook besteedt men gemiddeld behoorlijk wat tijd in een 
collegezaal of werkgroepruimte (12%) en thuis (9%). 
 
In de tijd dat men op de faculteit is wordt vooral veel bureauwerk gedaan door de 
respondenten. (zie de grafiek) Bij bureauwerk kan gedacht worden aan achter een 
bureau (computer)werkzaamheden uitvoeren, zoals mails lezen en sturen, stukken 
schrijven, kort stukken doornemen. Gemiddeld schat men in dat men 32% van de tijd 
aan algemeen bureauwerk doet en 18% aan bureauwerk waarbij men niet gestoord 
mag worden.  Ongeveer 8% van de tijd leest men een langere tijd aaneengesloten. 
Ongeveer 10% van de tijd geeft men groepsonderwijs, gemiddeld 9% van de tijd heeft 
men gepland overleg en 5% van de tijd overlegt men ongepland. Telefoneren neemt 
gemiddeld 2% van de tijd in beslag. 

 
De belangrijkste reden om thuis te werken is om buiten werktijden nog wat te door 
werken (deze reden is door 82% van de respondenten geselecteerd). Thuis beter 
kunnen concentreren en/of thuis productiever zijn, is voor 50% van de respondenten 
een reden om thuis te werken. 
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De verdeling van de werkplekken per kamers geeft het volgende beeld (zie grafiek): 

Voor overleggen en ontmoeten maakt men vooral gebruik van de overlegplek op de 
eigen kamer. Maar ook wordt er behoorlijk frequent overlegd op een overlegplek in 
andermans kamer. De vergaderruimten binnen het complex worden ook regelmatig 
gebruikt. Het restaurant in het Lipsius gebouw wordt juist relatief weinig gebruikt 
voor deze activiteiten. 

6.2 Opvallend 

‘Beter kunnen concentreren/productiever kunnen zijn’ wordt veel aangegeven als 
reden om thuis te werken. Terwijl tegelijkertijd geldt dat de tevredenheid over de 
concentratiemogelijkheden relatief hoog scoort. 
Gemiddeld doet men overigens  ‘slechts’ 18% van de tijd bureauwerk waarbij men niet 
gestoord mag worden en wordt ‘slechts’ 8% van de tijd langer dan een half uur gelezen. 
Het zou kunnen zijn dat men bureauwerk waarbij men niet gestoord mag worden 
bewust voor thuis bewaart. Dit vraagt dus om een nadere analyse voordat hier verdere 
conclusies uit getrokken kunnen worden.  
De meer informele voorzieningen die er zijn, worden slechts beperkt gebruikt voor 
overleggen en ontmoeten. Dit kan aan de kwaliteit ervan liggen. De reden dient te 
worden achterhaald. 
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7 Conclusies en Vervolg 

Dit betekent dat dit onderzoek ondersteunt dat een zo spoedig mogelijke en zeer 
grondige ingreep op het WSD-complex  nodig en wenselijk is. Wanneer met het oog 
op de financiële haalbaarheid van nieuwbouw  zou worden gekozen voor verbouwing 
in plaats van sloop, dan zouden de verbouwingen, en met name die van het Lipsius, 
Noord en Zuid, zeer rigoureus  moeten zijn om de kwaliteit van de werkomgeving en 
de voorzieningen op te vijzelen tot een acceptabel niveau. De verbouwingen zouden 
ook moeten leiden tot een heldere logistiek, betere verbindingen tussen gebouwen en 
creëren van ontmoetingsplekken ten behoeve van de kennisuitwisseling, 
communicatiemogelijkheden en vindbaarheid van docenten en collega’s. Bovendien is 
het noodzakelijk dat de toegankelijkheid van de gebouwen wordt verbeterd en dat er 
voor de veiligheid ruimere gangen en open ruimten voor collegezalen en 
werkgroepruimten komen.   
 
De resultaten worden gebruikt als inbreng naar het projectteam van Vastgoed als 
aanvulling op technische en financiële gegevens over onze gebouwen. Het wordt 
daarbij onder andere gebruikt voor het invullen van de NEN8021.  Hierbij worden 
ook de resultaten uit een in april uitgezette enquête onder studenten meegenomen en 
de meningen van medewerkers kunnen daarmee ook worden gespiegeld aan 
meningen van studenten.  
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Bijlage Thema Concentratie versus communicatie 

 
Concentratie  
Concentratie wordt door 60% belangrijker gevonden dan communicatie: 

• 51% noemt dit als een van de drie belangrijkste aspecten 

• 18% geconcentreerd werk+ 8% meer dan een half uur lezen 

• 47% werkt op een éénpersoonskamer  

• 50% gaat o.a. thuis werken om productiever te zijn/beter te kunnen 
concentreren 
(Misschien dat juist hierdoor het percentage geconcentreerd werk op de 
werkplek lager ligt dan verwacht) 

• Men is in het Lipsius en Arsenaal relatief ontevreden over de 
concentratiemogelijkheden. Verder is men relatief tevreden over de 
concentratiemogelijkheden. 
 

 
Communicatie  
Communicatie wordt door 40% belangrijker gevonden dan concentratie 
15% noemt dit als een van de drie belangrijkste aspecten 

• 14% gepland en ongepland overleg + 6% interactief bureauwerk 

• Veel gebruik van overlegplekken op eigen en andermans kamer 

• 35% vindt de huisvesting niet of totaal niet ondersteunend in de creativiteit en 
het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe ideeën  

• Slechts 53% vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor uitwisseling van 
kennis en ervaring. 
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Bijlage Vragenlijst 



 

 39 

 
 

Evaluatie van de werk- en onderwijsomgeving van de 
Faculteit Geesteswetenschappen Leiden  

februari 2014 
 

Let op! De vragenlijst wordt online anders weergegeven. Pagina-opmerkingen (vetgedrukt) staan 
bovenaan een pagina en kunnen toegevoegd, verwijderd of aangepast worden. De toelichtingen 

(schuingedrukt onder de vragen) zijn in het WODI instrument op te vragen door op een vraagtekenicoon te 
klikken. Bij meerkeuzevragen verschijnt een uitklaplijst waaruit een antwoordmogelijkheid geselecteerd 

kan worden. Bij schaalvragen wordt een  
 

 
Pagina-opmerking: Onderstaande vragen worden gesteld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van 
uw situatie en de werkzaamheden binnen de organisatie. Gegevens worden alleen gebundeld 
geanalyseerd. 
 

1. Uit welke taken bestaat uw functie?  
1 Onderwijs en onderzoek 
2 Onderwijs, onderzoek en bestuur/beheer 
3 Uitsluitend onderwijs 
4 Uitsluitend onderzoek 
5 Uitsluiten bestuur/beheer 
6 Ondersteuning van onderwijs, onderzoek of bestuur 
7 Ondersteuning plus onderzoek en/of onderwijs  

 
2. Wat voor dienstverband heeft u? 

1 Meer of gelijk aan 0,6 fte 
2 Minder dan 0,6 fte 

 
3. Hoeveel procent van uw reguliere werktijd, tijdens de weken waarin er college wordt gegeven, 

besteedt u gemiddeld op de volgende locaties? (totaal 100%) 
Geef in percentages aan hoeveel u gemiddeld gedurende een week besteedt op de locaties, 
zodat het totaal op 100% uitkomt. Het totaal aantal uren dat u in een week werkzaam bent, 
wordt als 100% gezien. 

1 Op uw werkkamer op de Universiteit Leiden 
2 In een collegezaal of werkgroepruimte 
3 Op de werkkamer van een collega 
4 Op een overleg-, vergader- of ontmoetingsplek binnen het WSD-complex 
5 In de UB 
6 Op een andere locatie binnen het WSD-complex 
7 Elders op de Universiteit  Leiden (met inbegrip van Den Haag) 
8 Op een locatie buiten de Universiteit Leiden 
9 Onderweg, reizende 
10 Thuis 
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4. Hoeveel procent van uw tijd op de Universiteit Leiden besteedt u aan de volgende activiteiten? 
(totaal 100%) 
Het totaal aantal uren dat u per week op kantoor werkt wordt gezien als 100%. Verdeel uw 
uren in percentages over de verschillende activiteiten, zodat het totaal op 100% uit komt. Denk 
hierbij aan een voor u gangbare werkweek. Het gaat om het gemiddelde activiteitenpatroon. 

1 Algemeen bureauwerk 
2 Bureauwerk waarbij u niet gestoord mag worden 
3 Bureauwerk waarbij interactie met collega's gewenst of noodzakelijk is 
4 Gepland overleg 
5 Ongepland overleg 
6 Telefoneren 
7 Lezen; aaneengesloten langer dan een half uur 
8 Verzorgen van documenten (archiveren, kopiëren, naslagwerk etc.) 
9 Groepsonderwijs geven 
10 Onderzoeksactiviteiten verrichten buiten de bureauwerkomgeving 
11 Overig 
 

5. Als u een eigen, aan u toegewezen werkplek heeft, hoe is deze dan te typeren?  
1 Ik heb geen eigen aan mij toegewezen werkplek 
2 Plek in open ruimte 
3 1-persoonsruimte 
4 1-persoonsruimte met overlegplek 
5 Plek in 2-persoonsruimte 
6 Plek in 2 persoonsruimte met overlegplek 
7 Plek in 3- persoonsruimte 
8 Plek in 3-persoonsruimte met overlegplek 
9 Plek in 4-persoonsruimte 
10 Plek in 4-persoonsruimte met overlegplek 
11 Plek in 5-6 persoonsruimte 
12 Plek in 7-8 persoonsruimte 
13 Plek in >8 persoonsruimte 
14 Anders 

 
6. Als u thuis werkt, om welke reden(en)  doet u dit dan voornamelijk? U kunt meerdere 

antwoorden selecteren. Deze vraag gaat zowel over uw reguliere werkuren als over overwerk.  
 Klik op de reden die u wilt selecteren, vervolgens kunt u deze met de pijl naar rechts aan de 
 rechterkant zetten. Herhaal dit indien van toepassing voor de andere redenen die u wilt 
 selecteren. Het maakt niet uit in welke volgorde u de redenen selecteert. 

1 Om werk en privé beter te kunnen combineren 
2 Om reistijd en/of -kosten te besparen 
3 Vanwege de thuis beschikbare faciliteiten 
4 Omdat ik me thuis beter kan concentreren en/of productiever ben 
5 Om buiten mijn regulieren werktijden nog wat te werken 
6 Om (nog) een andere reden 
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NB: De volgende deelvragen worden  door middel van een meerkeuzelijst  beantwoord van nooit t/m 
dagelijks 
 

7. Kunt u aangeven hoe vaak u voor ontmoeting en overleg  van elk van deze typen ruimten 
gebruik maakt? Ruimten die in uw situatie niet van toepassing zijn, kunt u overslaan. 
1 Overlegplek op eigen kamer 
2 Overlegplek op andermans kamer 
3 Koffiekamer /o.i.d. in uw gebouw (indien beschikbaar) 
4 Literair café in het Lipsius 
5 Restaurant in het Lipsius 
6 Vergaderruimten binnen het complex 
7 Werkgroepruimten  

 
Pagina-opmerking: De volgende vragen hebben betrekking op het gebouw waarin u voornamelijk 
werkzaam bent. Neemt u dit gebouw dus in gedachten bij het beantwoorden van de volgende vragen. 
 
Aan het einde van de vragenlijst volgen nog vragen over hele complex, inclusief de 
onderwijsvoorzieningen. 

8. In welk gebouw bent u voornamelijk werkzaam?  
1 Arsenaal 
2 Johan Huizinga 
3 Lipsius 
4 M. de Vrieshof 1-4 
5 P. N. van Eyckhof 1-4 
6 Van Wijkplaats 2-4 
7 Reuvensplaats 
8 Anders 

 
NB: Nu volgen diverse tevredenheidsvragen. Alle tevredenheidsvragen worden door middel van een vijf-
puntsschaal van zeer ontevreden t/m zeer tevreden beantwoord. Tevens kan de optie ‘niet van 
toepassing’ aangevinkt worden. 
 
Pagina-opmerking: De volgende vragen hebben betrekking op uw tevredenheid over het gehele gebouw 
waarin u voornamelijk werkt. 
 

9. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw gebouw? 
Hiermee wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de bereikbaarheid per auto en de 
parkeermogelijkheden bedoeld. 

10. Hoe tevreden bent u over de toegankelijkheid van uw gebouw (inclusief interne logistiek, zoals 
gangen en trappenhuizen)? 

 
11. Hoe tevreden bent u over de architectuur en de uitstraling van de buitenkant van uw 

gebouw?            
12. Hoe tevreden bent u over de staat van onderhoud van uw gebouw? 
 
13. Hoe tevreden bent u over de sanitaire voorzieningen in uw gebouw? 
14. Hoe tevreden bent u over de representativiteit (intern) van uw gebouw?  
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Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over de indeling van het gebouw en het aanbod van 
verschillende plekken en ruimten. 
 

15. Hoe tevreden bent u met de indeling van uw het gehele gebouw? 
Denk hierbij aan de oriëntatie in het gebouw en de praktische bruikbaarheid van het gebouw. 

 
16. Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid en diversiteit van werk-, overleg-, vergader- en 

ontmoetingsplekken in uw gebouw? 
17. Hoe tevreden bent u over het aantal beschikbare werkplekken? 
18. Hoe tevreden bent u over het aanbod aan overlegplekken voor ongepland werkoverleg? 
19. Hoe tevreden bent u over het aanbod aan ruimten voor formeel overleg/vergaderen? (plekken 

voor gepland overleg)           
20. Hoe tevreden bent u over het aanbod aan ontmoetingsplekken? (informeel contact) 

          
21. Hoe tevreden bent u over de ligging van de ruimten ten opzichte van elkaar in uw directe 

werkomgeving? 
Hierbij kunt u denken aan de plekken die u regelmatig gebruikt, inclusief de vergaderruimten, 
concentratieruimten en ruimten voor informeel overleg en ontmoeting. 

 
Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over het interieur en uw directe werkomgeving in het 
gebouw waarin u voornamelijk werkt. 
 

22. Hoe tevreden bent u over de openheid en transparantie van de werkomgeving? 
 Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mate van verkamering van de werkomgeving en het gebruik 
van    transparante materialen zoals glas. 

 
23. Hoe tevreden bent u over de sfeer en uitstraling van het interieur? 

Hieronder vallen kleurgebruik, materiaalgebruik en aankleding van de binnenkant van het 
kantoor. 

 
24. Hoe tevreden bent u met de functionaliteit en het comfort van uw werkplek? 

Hieronder vallen de afmetingen, het comfort en de functionaliteit van het meubilair en de 
indeling van de werkplek zelf. 

 
25. Hoe tevreden bent u over de communicatiemogelijkheden? (Mogelijkheden voor onderling 

contact). 
Onder communicatie valt de kwaliteit, de mogelijkheid en de ondersteuning van het formele en 
informele overleg met uw collegae, leidinggevenden en externen. Ook de bereikbaarheid per e-
mail of telefoon, de mate waarin uzelf en uw collegae vindbaar zijn door anderen en de 
uitwisseling van kennis en ervaring valt hieronder. 
 

26. Hoe tevreden bent u over de vindbaarheid van uw collega’s op de Universiteit Leiden? 
27. Hoe tevreden bent u over de vindbaarheid van uzelf voor uw studenten op de Universiteit 

Leiden?  
 

28. Hoe tevreden bent u over de privacy aspecten van de werkomgeving? 
Onder privacy wordt verstaan: al dan niet ongewenst gehoord, gestoord en/of gezien worden 
door anderen, vrijheid in doen en laten, het vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie en 
het kunnen voeren van vertrouwelijke gesprekken. 

 
29. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om geconcentreerd te kunnen werken? 

Hieronder wordt verstaan: het kunnen doen van je werk zonder onnodig afgeleid te worden. 
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NB: Alle tevredenheidsvragen worden door middel van een vijf-puntsschaal van zeer ontevreden t/m 
zeer tevreden beantwoord. Tevens kan de optie ‘niet van toepassing’ aangevinkt worden. 
 
Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over diverse faciliteiten in het gebouw waarin u 
voornamelijk werkt. 
 

30. Hoe tevreden bent u over de aangeboden faciliteiten in het gebouw? 
Hieronder worden de receptie, postbezorging, helpdesk, schoonmaak, beveiliging en het 
reserveren van ruimten verstaan. Ook de waardering over de lunchruimte, catering en de koffie 
en thee voorzieningen vallen hieronder. 
 

31. Hoe tevreden bent u over archief en opslagmogelijkheden? 
Deze vraag heeft zowel betrekking op het persoonlijke archief als op het afdelingsarchief, in 
digitale en  fysieke vorm. 

32. Hoe tevreden bent u over de ruimte voor persoonlijke eigendommen? 
 

33. Hoe tevreden bent u over de ICT-voorzieningen voor het faciliteren van uw bureauwerk? 
Hierbij worden de computers met software, de snelheid en stabiliteit van het netwerk, de 
printers, kopieermachines en faxen bedoeld. Ook de hulp bij problemen en nieuwe software valt 
hieronder. 
 

Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over het binnenmilieu in het gebouw waarin u 
voornamelijk werkt. 

 
34. Hoe tevreden bent u in het algemeen over het binnenklimaat in uw gebouw? 

Onder binnenklimaat wordt verstaan de temperatuur, de luchtkwaliteit, de ventilatie en het zelf 
kunnen regelen van het klimaat. 

35. Hoe tevreden bent u over de temperatuur in de werkomgeving? 
36. Hoe tevreden bent u over de luchtkwaliteit in de werkomgeving? 
37. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om het klimaat zelf te regelen? 

 
38. Hoe tevreden bent u over het licht in uw werkomgeving? 

Onder verlichting wordt verstaan de toetreding van daglicht, de mogelijkheid om de 
hoeveelheid daglicht zelf te kunnen regelen, de kunstverlichting en het zelf kunnen regelen van 
de hoeveelheid kunstlicht. 

39. Hoe tevreden bent u over de toetreding van daglicht?  
 

40. Hoe tevreden bent u over de akoestiek in uw werkomgeving? 
Onder akoestiek wordt verstaan de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verspreid. 
 

NB: De volgende deelvragen worden door middel van een vijf-puntsschaal van 1 (nooit) t/m 5 (altijd) 
beantwoord. Tevens kan de optie ‘niet van toepassing’ aangevinkt worden. 
 

41. Hoe vaak wordt u gestoord of afgeleid door de volgende gebeurtenissen:   
1. Geluiden in het algemeen 

2. Geluiden van anderen 

3. Geluiden van klimaatinstallaties 

4. Geluiden van buitenaf 

5. Bewegingen van mensen in uw omgeving. 
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NB: De volgende vragen zijn stellingen die worden beantwoord op een vijfpuntsschaal lopen van zeer 
oneens t/m zeer eens.  

 
Pagina-opmerking: De volgende stellingen gaan over de uitstraling van het gebouw waarin u 
voornamelijk werkt. 

 
42. De inrichting van het gebouw werkt inspirerend 
43. Er kan voldoende uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvinden 
44. Ik kan hier veilig werken 
45. De indeling en inrichting van ons gebouw is sober 

Het andere uiterste van de schaal is luxueus 
46. De indeling en inrichting van ons gebouw is open 

Het andere uiterste van de schaal is gesloten 
47. De indeling en inrichting van ons gebouw is professioneel 

Het andere uiterste van de schaal is amateuristisch 
48. De indeling en inrichting van ons gebouw is flexibel 

Het andere uiterste van de schaal is star/stijf 
49. De indeling en inrichting van ons gebouw is ouderwets 

Het andere uiterste van de schaal is modern 
 

NB: De volgende zes vragen worden door middel van een vijfpuntsschaal van totaal niet ondersteunend 
t/m zeer ondersteunend beantwoord. Tevens kan de optie ‘niet van toepassing’ aangevinkt worden. 
 
Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over de mate waarin de werkomgeving ondersteunend is 
aan uw werkzaamheden en productiviteit. 
 

50. Hoe waardeert u de mate waarin de werkomgeving uw eigen productiviteit ondersteunt? 
De werkomgeving kan activiteiten zoals bureauwerk, telefoneren, overleggen of archiveren 
ondersteunen. Het kan bijdragen aan de mogelijkheden tot communiceren of concentreren en 
het kan het leveren van veel werk met hoge kwaliteit stimuleren. De werkomgeving kan 
hierdoor uw eigen productiviteit, die van uw team of van de gehele organisatie bevorderen. 

 
51. Hoe waardeert u de mate waarin de werkomgeving de productiviteit van uw afdeling/instituut 

als geheel ondersteunt? 
52. Hoe waardeert u de mate waarin de werkomgeving de productiviteit van de gehele faculteit 

ondersteunt? 
53. Hoe waardeert u de mate waarin de werkomgeving de creativiteit en het gezamenlijk 

ontwikkelen van nieuwe ideeën ondersteunt? 
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NB: meerkeuzevraag (drie antwoorden) 
54. Selecteer de drie voor u meest belangrijke aspecten van de werkomgeving 

Klik op een van de drie meest belangrijk aspecten, vervolgens kunt u deze met de pijl naar 
rechts aan de rechterkant zetten. Herhaal dit voor de andere twee belangrijkste aspecten. U kunt 
een aspect uit het lijstje met drie belangrijkste aspecten verwijderen door erop te klikken en 
vervolgens op de pijl naar links te klikken.  

1 Inbreng van ideeën over de werkomgeving 
2 Bereikbaarheid van het gebouw 
3 Architectuur en uitstraling van de buitenkant van het gebouw 
4 Indeling gehele gebouw 
5 Hoeveelheid en diversiteit van de plekken en ruimten 
6 Ligging van de ruimtes t.o.v. elkaar in de directe werkomgeving 
7 Openheid en transparantie van de werkomgeving 
8 Functionaliteit en comfort van de werkplek 
9 De sfeer en uitstraling van het interieur 
10 Privacy 
11 Concentratiemogelijkheden 
12 Communicatiemogelijkheden 
13 Archief- en opslagmogelijkheden 
14 ICT-voorzieningen 
15 Faciliteiten  
16 Binnenklimaat 
17 Verlichting 
18 Akoestiek 
19 Mogelijkheden voor werken buiten eigen gebouw 

 
NB: Alle tevredenheidsvragen worden door middel van een vijf-puntsschaal van zeer ontevreden t/m 
zeer tevreden beantwoord. Tevens kan de optie ‘niet van toepassing’ aangevinkt worden. 
 
Pagina-opmerking. De volgende vragen gaan over de voorzieningen in het gehele WSD-complex. 

55. Hoe tevreden bent u over de aangeboden faciliteiten in het gehele WSD-complex? 
Hieronder worden de receptie, postbezorging, helpdesk, schoonmaak, beveiliging en het 
reserveren van ruimten verstaan. Ook de waardering van de lunchruimte, catering en de koffie- 
en theevoorzieningen vallen hieronder. 

56. Hoe tevreden bent u over de lunchruimte en restauratieve voorzieningen? 
57. Hoe tevreden bent u over de openingstijden van het complex? 

 
58. Hoe tevreden bent u over de mate waarin het WSD-complex, inclusief uw directe 

bureauwerkplek, het doen van onderzoek faciliteert?  
59. Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid en diversiteit aan onderwijsruimten? 
60. Hoe tevreden bent u over de ICT-voorzieningen in de onderwijsruimten? 
61. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om buiten de Universiteit Leiden te werken? 

Hierbij kunt u denken aan faciliteiten om thuis, onderweg of in andere kantoren te werken 
 

62. Hoe tevreden bent u over de vormgeving en inrichting van de collegezalen? (excl. de 
vernieuwde LAK-zaal) 

63. Hoe tevreden bent u over de vormgeving en inrichting van de werkgroepruimten? 
64. Hoe tevreden bent u over het binnenklimaat in de collegezalen? 
65. Hoe tevreden bent u over het binnenklimaat in de werkgroepruimten? (voor het geven van 

onderwijs) 
66. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van collegezalen en werkgroepruimten? 
67. Hoe tevreden bent u over de gangen en open ruimten rondom de collegezalen en 

werkgroepruimten? 
68. Hoe tevreden bent u over de mate waarin het complex een internationaal karakter heeft? 
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NB: De volgende vragen zijn stellingen die worden beantwoord op een vijfpuntsschaal lopen van zeer 
oneens t/m zeer eens.  
 
Pagina-opmerking: De volgende stellingen gaan over de uitstraling van het gehele WSD-complex. 

 
69. Ons complex is een prima visitekaartje voor onze organisatie 
70. Ons complex is aantrekkelijk voor studenten 
71. Ons complex is wervend voor sollicitanten en gasten 
 

NB: De volgende vijf vragen worden door een cijfer van 1 (laagst) t/m 10 (hoogst) beantwoord. 
 
Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over uw totale indruk van de huisvesting en faciliteiten. 
 

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over: 
72. het type werkkamers en overige ruimten, de inrichting en het gebruik van de werkomgeving 

(huisvestingsconcept) 
73. de faciliteiten 
74. de mate waarin u de werkomgeving als prettig ervaart 
75. de mate waarin de werkomgeving de arbeidsproductiviteit ondersteunt 
76. de onderwijsfaciliteiten 

 
Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over uw ideeën voor de toekomst. 
 
NB: Meerkeuzevraag. 
 

77. Als u zou moeten kiezen, van welk aspect vindt u het dan het meest belangrijk dat deze 
optimaal wordt ondersteund door de werkomgeving?  

9 Communicatie/kennisdeling  
10 Concentratie 

 
NB: Open vraag. 
78.  Welk gebouw dat u kent (of welke combinatie van gebouwen) binnen of buiten de universiteit 

inspireert u het meest als u denkt aan de ideale mix van onderwijs, onderzoek en 
ontmoetingsfaciliteiten?  

 
Pagina-opmerking: Tot slot worden er enkele vragen gesteld voor algemene kennisontwikkeling over de 
relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden gekoppeld aan 
individuele antwoorden. 
 

79. Wat is uw geslacht? 
1 Man 
2 Vrouw 

 
80. Wat is uw leeftijd? 

1 < 31 jaar 
2 31 - 40 jaar 
3 41 - 50 jaar 
4 51 - 60 jaar 
5 > 60 jaar 

 
81. Hoe lang werkt u al bij deze organisatie? 

…..  jaar 
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NB: Nu volgen diverse tevredenheidsvragen. Alle tevredenheidsvragen worden door middel van een vijf-
puntsschaal van zeer ontevreden t/m zeer tevreden beantwoord. Tevens kan de optie ‘niet van 
toepassing’ aangevinkt worden. 
 
Pagina-opmerking: De volgende drie vragen worden gesteld om een eventuele invloed van organisatie- 
en werkbeleving op de huisvestingsbeleving in kaart te brengen. 
 

82. Hoe tevreden bent u over deze organisatie? (Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit 
Leiden) 
Hieronder vallen de manier van leidinggeven, contacten met collega's, werkafspraken over het 
gebruik van de werkomgeving, arbeidsvoorwaarden, carrièreperspectief, zekerheid van het 
werk, informatievoorziening, vrijheid in de keuze van de werkplek, manier van werken en de 
werktijden. 

 
83. Hoe tevreden bent u met de inhoud van uw werk? 

 
84. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om uw ideeën over de werkomgeving in te brengen? 

Hieronder valt de mate waarin de organisatie reageert op uw ideeën over het kantoorconcept, 
de inrichting, regels over het gebruik, wijze van archiveren en ICT. 
 
 

85. Indien u nog overige opmerkingen heeft over de werkomgeving,  
dan kunt u deze kwijt in het tekstvak hiernaast:  
 
 
Wij waarderen het ook als u persoonlijke opmerkingen, zorgen en ideeën mailt naar onze 
mailbox: toekomstWSD@hum.leidenuniv.nl 
 
Bedankt voor het invullen van deze enquête. Binnenkort kunt u de resultaten vinden op de 
Toekomst WSD-complex website: http://www.hum.leidenuniv.nl/medewerkers/toekomst-
wsd-complex/ 
 
Houd deze website ook in de gaten voor nieuws en activiteiten. 
 
Klik op 'Volgende pagina' om uw resultaten op te slaan en de enquête af te sluiten.  
 

 


