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Tekst: Theo van der Voordt en Salomé 

 Bentinck, Faculteit Bouwkunde TU Delft

In het proefschrift Space Meets Knowledge 
 (Nyenrode Business Universiteit) definieert 
 Jan-Peter Kastelein eerst wat kennis en informa-
tie nu eigenlijk precies is, wat het verschil is tus-
sen expliciete kennis en impliciete kennis (tacit 
knowledge), en hoe het proces verloopt van ken-
nis ontwikkelen tot kennis overdragen. Bij sa-
menwerking worden drie dimensies onderschei-
den: bewust zijn van wat er speelt, korte 
interacties en langer samen aan een product 
werken. Vervolgens gaat hij op zoek naar moge-
lijke invloeden hierop van de fysieke, sociale en 
mentale omgeving. 
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Hoe meet je het effect van de werkomgeving op de mate waarin 

kennis wordt gedeeld binnen een organisatie? Begin dit jaar 

 verschenen twee proefschriften over de werkomgeving van 

 kenniswerkers en de invloed hiervan op kennis delen. In de 

 hedendaagse kenniseconomie is dat belangrijke informatie, ook 

voor facility en real estate managers.

Met deze bagage in het achterhoofd analyseert 
Kastelein de werkomgeving van Google in 
Zürich. Dit bedrijf doet er alles aan om plekken 
te creëren waar werknemers elkaar kunnen ont-
moeten en kennis uitwisselen of zich op kunnen 
laden voor nieuwe creatieve ideeën. Ook wordt 
veel aandacht besteed aan gezondheid in de 
vorm van gezonde voeding, massage en sportfa-
ciliteiten. Beroemd is de keuze om medewerkers 
toe te staan twintig procent van hun tijd vrij te 
besteden, mits dit uiteindelijk Google ten goede 
komt. 

Leren van Google
De werkruimten van Google in Zürich liggen 
rond een grote open kern en bestaan uit een mix 
van open werkruimten voor zes tot tien mede-
werkers, besloten werkruimten voor vier tot zes 
mensen en plekken met veel privacy. Op basis 
van de antwoorden op een web-based vragen-
lijst (N = 469, response 69 procent) concludeert 
Kastelein dat een deel van de ruimten minstens 
wekelijks wordt gebuikt, zoals vergaderruimten 
en Café  ‘Miliways’, en andere ruimten minder 
vaak worden gebruikt maar wel van grote emoti-
onele waarde zijn, zoals de plekken om te eten, 
spelruimten en het dakterras. 
Kennis delen vindt op veel manieren plaats, 
vooral via informele ontmoetingen en face-to-
facecontacten maar ook via geplande vergade-
ringen, e-mail en tijdens lunchpauzes. 
In antwoord op de vraag welke factoren kennis-
deling het best faciliteren worden open gemeen-
schappelijke ruimten en gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals keukens, spelruimten en de 
bibliotheek het meest frequent genoemd (175 en 
173 maal). Andere faciliteiten zoals vergader-
ruimten, internet en video conferencing scoren 
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een stuk lager (respectievelijk negentig, tachtig 
en 78 keer genoemd). Ontmoetingen zonder ‘for-
mele agenda’ blijken vaak zeer stimulerend. Col-
lega’s op afstand en ‘te druk’ zijn de grootste 
hinderpalen, gevolgd door een drukke en luid-
ruchtige omgeving en haperende ICT. 

Kwantificeren van verbanden

Uit zijn sociale netwerkanalyse en Space Syntax-
analyse (een techniek om de centrale positie, 
zichtbaarheid van en afstand tot andere werk-
plekken te kwantificeren) komt naar voren, dat 
kennisdeling primair plaatsvindt binnen teams 
van mensen die dicht bij elkaar werken en min-
der vaak met andere teams. 
Op basis van het theoretisch kader en de bevin-
dingen bij Google heeft Kastelein maar liefst 63 
hypothesen opgesteld over invloedfactoren op 
kennis delen. Opvallend veel invloedfactoren 
gaan over verbanden tussen intenties, verwach-
tingen, houding en opvattingen over kennis de-
len en maar weinig over fysieke omgevingsfacto-
ren. De hypothesen zijn getoetst met behulp van 
een vragenlijst onder 520 medewerkers van de 
Bestuursdienst Rotterdam (N = 235, response 45 
procent). Veertien hypothesen werden bevestigd, 
twintig hypothesen zaten in de goede richting 
maar lieten geen significante verbanden zien, en 
27 hypothesen werden niet ondersteund door de 
data. Bij één hypothese werd het omgekeerde ge-
vonden dan verwacht: hoge tevredenheid over 
de primaire werkplek gaat niet per definitie sa-
men met een gevoel van controle hebben op ken-
nis delen. 

Toegevoegde waarde van gebouw

Nog geen anderhalve maand na Jan-Peter 
K astelein promoveerde Rianne 
 Appel-Meulenbroek in Eindhoven op haar on-

derzoek ‘How to measure added value of corpo-
rate real estate and building design. Knowledge 
sharing in research building’. Hierin onderzoekt 
zij wat de toegevoegde waarde van een gebouw 
kan zijn voor kennisdeling en innovatie en hoe 
deze invloed kwantitatief meetbaar gemaakt kan 
worden. Ook  Appel-Meulenbroek begint met een 
overzicht van relevante literatuur, toegespitst op 
Corporate Real Estate Management (CREM), ken-
nis en kennismanagement, toegevoegde waarde 
van vastgoed, en methoden om kernmerken van 
plattegronden te objectiveren en kwantitatief te 
meten, waaronder de eerdergenoemde Space 
Syntax-methode. 
Volgens eerder onderzoek zijn de volgende vijf 
kenmerken van een plattegrond van belang voor 
interactie en samenwerking: op werkplekniveau 
nabijheid van collega’s en visuele en auditieve 
toegankelijkheid, op gebouwniveau centrale lig-
ging, exposure (zichtbaarheid van werkplekken 
voor mensen tijdens verplaatsingen door het ge-
bouw) en ontmoetingsplekken. Omdat de mees-
te onderzoeken louter percepties hebben geme-
ten besteedt Appel-Meulenbroek veel aandacht 
aan kwantitatieve maten voor deze vijf kenmer-
ken en het vertalen van alle inzichten in een hel-
der conceptueel model. Hierin worden de vijf 
kenmerken verder uitgewerkt. Indicatoren voor 
visuele en auditieve toegankelijkheid zijn bij-
voorbeeld dichtheid (aantal m2 per medewer-
ker), situering, aantal collega’s dat zichtbaar is 
vanaf een werkplek, onderlinge zichtbaarheid, 
aantal plekken binnen gehoorafstand, aantal 
plekken in dezelfde ruimte, en compactheid van 
het gebouw.  

Toegankelijkheid en nabijheid

Van al deze invloedfactoren is in een researchge-
bouw van Océ in Venlo onderzocht of er verban-
den zijn met kennis delen. Binnen het kennis 
delen is onderscheid gemaakt in korte interac-
ties en langduriger samenwerking en ervarings-
kennis versus expliciete kennis. Om deze invloe-
den te kunnen meten zijn de objectieve 
kenmerken van de plattegrond in kaart gebracht 
en hebben 138 van de 259 medewerkers (res-
ponse 51 procent) een week lang een logboek 
bijgehouden om de momenten van kennisdeling 
te noteren, op wiens initiatief dit plaatsvond, 
toevallig of gepland, wat voor soort kennis (be-
schrijvend, actie, vragen, voorstellen, evalua-
tie), de plek waar de kennisdeling plaatsvond, 
en of de kennis ook op een andere manier ver-
kregen had kunnen worden bijvoorbeeld door 
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handleidingen, websites of andere personen.
Op grond van haar onderzoek concludeert 
 Appel-Meulenbroek dat bij Océ drie van de vijf 
mechanismen een aantoonbare maar beschei-
den invloed hebben op kennis delen: toeganke-
lijkheid, centrale ligging in het gebouw en nabij-
heid. Een zichtafstand van acht meter of meer 
en een loopafstand van meer dan 22 meter ver-
laagt de kans op kennis delen; negentig procent 
van alle contacten vond plaats tussen collega’s 
die niet meer dan dertig meter van elkaar aan 
het werk waren. Er valt geen duidelijke conclu-
sie te trekken over de ideale kamergrootte, zij 
het dat in grotere ruimten meer bewuste kennis-
deling plaatsvindt. 

Primair proces ondersteunen
Beide promotieonderzoeken zijn zorgvuldig uit-
gevoerd en bieden veel waardevolle informatie 
en interessante weetjes. Zoals bij elk onderzoek 
zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Voor ie-
mand die dagelijks als huisvestingsadviseur 
opereert toetst Kastelein nogal abstract geformu-
leerde hypothesen en geeft hij opvallend weinig 
aanbevelingen voor de praktijk. 

 Appel-Meulenbroek verwerpt wat al te snel per-
ceptieonderzoeken en legt erg veel nadruk op 
het vinden van kwantitatief meetbaar bewijs 
voor waardetoevoeging door vastgoed. Zij on-
derzoekt net als Kastelein voornamelijk de fre-
quentie van kennisdeling en niet zozeer de im-
pact hiervan op ontwikkelen van nieuwe kennis 
en innovatie.
Dat neemt niet weg dat beide onderzoeken voor 
de facilitaire wereld veel te bieden hebben, theo-
retisch en praktisch. De inzichten over kennis en 
kennis delen, de meetbare indicatoren voor fy-
sieke omgevingskenmerken en de invloeden op 
uitwisseling van kennis kunnen bijdragen aan 
een betere afstemming tussen een organisatie-
strategie en de huisvestingsstrategie. Hoewel de 
gevonden verbanden tussen fysieke omgevings-
kenmerken en frequentie van kennis delen be-
scheiden zijn en contextvariabelen een domi-
nanter effect hebben, maken beide studies 
duidelijk dat fysieke nabijheid en zichtbaarheid 
significant van invloed zijn. Vastgoedmanagers 
en facility managers kunnen hier tot op zekere 
hoogte op sturen en zo het primaire proces on-
dersteunen. 
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