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Inleiding
In deze bijlagen is aanvullende informatie opgenomen die een toevoeging vormt op de
hoofdtekst in de scriptie ‘Werken in de 21ste eeuw, optimalisatieplan huisvesting
advieskantoren Rabobank Zuid-Holland Midden’. Deze scriptie is geschreven in het kader
van de afstudeerstage ter afsluiting van de HBO opleiding Facility management, onderdeel
van de Haagse Hogeschool te Den haag. Het onderzoek heeft betrekking op de huisvesting
van de kantoorfuncties in de advieskantoren van Rabobank Zuid-Holland Midden (ZHM). Het
doel van deze scriptie is om een advies te geven over hoe de huisvesting op de
advieskantoren kan worden ingericht om een verandering in werkstijl (Rabo Unplugged)
optimaal te kunnen ondersteunen en extra functies te kunnen opvangen.
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Bijlage I Organisatie Rabobank Zuid-Holland Midden
In deze bijlage is informatie opgenomen over de visie, missie en strategie van Rabobank
ZHM. Daarnaast worden de structuur en het primaire proces van Rabobank ZHM besproken.
Als laatste worden de klantgroepen benoemd.
I.I Visie, missie en strategie
Rabobank Zuid-Holland Midden kent de onderstaande visie, missie en strategie.
Figuur I.I visie, missie en strategie van Rabobank ZHM
Visie
De markt voor financiële dienstverlening verandert snel. De ICT-revolutie, verdergaande globalisering, ethische en
duurzaamheidvraagstukken en schaalvergroting dagen de financiële dienstverlening uit. In het werkgebied van de bank is er
sprake van extra dynamiek door grootschalige huizenbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen, innovatie in de tuinbouw en de
aanwezigheid van de Technische Universiteit Delft. De kredietcrisis doet wereldwijd en heel dichtbij het financiële systeem op
haar grondvesten schudden. Een ernstige economische recessie is één van de gevolgen. Daarnaast komen er ongetwijfeld
gevolgen voor de toekomstige wijze van bankieren en voor de concurrentieverhoudingen binnen de sector.
Missie
De missie van de bank is gemaakt door het Directie Team en het Management Team die de uitkomsten van meerdere
bijeenkomsten met medewerkers als input hebben gebruikt. De waarden uit de missie zijn tot stand gekomen tijdens workshops
met alle medewerkers waarbij speciale aandacht is gegeven aan de gedragsankers die bij de waarden horen. Met deze missie
wordt de eigen identiteit van Rabobank ZHM onderstreept en zijn zij tegelijkertijd onlosmakelijk deel van de Rabobank Groep.
•
Rabobank ZHM werkt vanuit gezamenlijk belang aan het realiseren van de ambities van onze klanten, leden en
medewerkers.
•
De waarden die ons in Ondernemerschap inspireren zijn Verbondenheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en
Vernieuwing.
•
Mensen en de lokale samenleving ervaren ons als betrokken, dichtbij en toonaangevend.
Strategie
Het strategisch kader van Rabobank Groep en het fusierapport ‘Samen Vooruit’ van Rabobank ZHM vormden het vertrekpunt
voor de strategie van Rabobank ZHM. Op basis hiervan zijn vijf strategische thema’s geformuleerd. De gekozen strategische
thema’s zijn: vitale coöperatie, ondernemende cultuur door waarden gedreven, medewerkerbetrokkenheid, klantbetrokkenheid
en goed bestuurbaar en financieel gezond bedrijf.

I.II Structuur Rabobank ZHM
In onderstaande organogram is in kaart gebracht hoe de organisatie Rabobank ZHM is
opgebouwd.
Figuur I.II Organogram Rabobank ZHM
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I.III Primaire proces
Het primaire proces van Rabobank ZHM bestaat uit het volgende aanbod: betalen, sparen,
lenen, beleggen, hypotheken, verzekeringen, rabomobiel en modern bankieren. In
onderstaande tabel is het aanbod met de bijbehorende mogelijkheden aangegeven.
Tabel I.I Primaire proces Rabobank ZHM
Aanbod
Betalen

Sparen

Lening
Beleggen

Hypotheken

Verzekeringen

Rabomobiel
Modern bankieren

Mogelijkheden
•
Betaalrekeningen
•
Betaalpassen en creditcards
•
Contant geld opnemen en storten
•
Betalen via internet
•
Betalen via telefoon
•
Betalen in het buitenland
•
Krediet op betaalrekening of studentenrekening
•
Sparen voor uzelf
•
Sparen voor de toekomst
•
Sparen voor uw (klein) kind
•
Sparen via de werkgever
•
Sparen via internet & telefoon
•
Rente-informatie
Er kunnen verschillende soorten leningen worden afgesloten.
•
Samen beleggen
•
Laten beleggen
•
Zelf beleggen
•
Adviesmodules
•
Verschillende vormen hypotheken
•
Hypotheekrente
•
Hypotheek oversluiten
•
Hypotheek verhogen
•
Verzekeringen voor uzelf
•
Verzekeringen voor nabestaanden
•
Verzekeringen voor de toekomst
•
Verzekeren voor huis en inboedel
•
Verzekeren voor voertuigen
•
Verzekeren voor reizen
Bankier, voordelig bellen, sms’en en internetten met de
mobiele telefoon
•
Via internet, (mobiele) telefoon
•
Rabo TV-bankieren
•
Opwaarderen beltegoed
•
Rabo alerts via sms
•
Rabo alerts via IMS
•
E-mailservice

I.IV Klantgroepen
Rabobank Zuid-Holland Midden deelt de klanten onder in verschillende klanthoofdgroepen.
Dit zijn de volgende groepen:
• Ondernemers. Binnen deze groep is een verdere onderverdeling gemaakt op basis
van de omzet van de ondernemingen.
• Ondernemers privé. Hieronder vallen onder andere studenten en ouderen.
• Food & Agri (bedrijven in de tuinbouw en de agrarische sector).
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Bijlage II Afdeling Facilitaire Services Rabobank ZHM
De afdeling Facilitaire Services optimaliseert de facilitaire ondersteuning binnen Rabobank
ZHM. Optimaliseren houdt in het verlagen van de facilitaire kosten en levering van facilitaire
diensten met de gewenste en afgesproken kwaliteit. Efficiency wordt bereikt door de
dienstverlening te structureren. Vaste afspraken met de interne klant over het dienstenpakket
vormen de basis voor deze structuur, vastgelegd in een SLA. Naast het standaardiseren van
de dienstverlening blijft Facilitaire Services voldoende flexibel om ook ad hoc verzoeken te
kunnen verwerken en snel te kunnen handelen bij calamiteiten1. De afdeling Facilitaire
Services van Rabobank ZHM is als volgt gestructureerd:
Fig. II.I Organogram afdeling Facilitaire Services Rabobank ZHM

* De cijfers in het figuur geven het aantal medewerkers aan.

De facilitaire organisatie van Rabobank ZHM heeft verschillende klantgroepen. Deze
klantgroepen zijn de pandbewoners van de vestigingen: medewerkers binnen de segmenten
Bedrijven, Bedrijfsmanagement, Staf en Particulieren, bezoekers, leveranciers en
dienstverleners van Rabobank ZHM. Aan deze klantgroepen worden de volgende facilitaire
producten en diensten aangeboden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Abonnementen: zoals kranten, tijdschriften en vakbladen. Deze worden alleen
verstrekt wanneer het toegevoegde waarde heeft voor de werkzaamheden.
Afvalbeheer: verschillende soorten afval worden gescheiden verzameld.
ARBO: adviezen op het gebied van werkplekinrichting.
Audiovisuele middelen: zoals beamer, LCD scherm, laptop.
Autorisatie: hierbij gaat het om aanvragen van RSA autorisatie voor
medewerkers bij indiensttreding.
Archief: dossiers kunnen worden opgeslagen en worden opgevraagd in het
centrale archief.
Bankauto: op elke locatie kan men een Rabobank auto lenen.
Bankfiets: het is mogelijk om een fiets van de Rabobank te lenen.
Beveiliging: voorzorgsmaatregelen, bijv. beveiligingsplan, openen en sluiten
kantoren. Daarnaast is iedere bezoeker verplicht zich te melden bij de
receptie voor registratie en het verschaffen van een bezoekerspas dat
toegang verschaft tot het gebouw.
BHV en EHBO: alle medewerkers moeten op de hoogte zijn en de
voorschriften naleven.
Catering:
o Restaurant: op elke locatie kan in het restaurant door medewerkers
geluncht worden.
o Pantry: hier kunnen medewerkers gratis koffie/thee/water nuttigen.

1

Korteling, R: Handboek Facilitaire Services 2009. 28 september 2009
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Vergaderlunches & avondmaatijdl: de cateraar kan standaard per
locatie verschillende mogelijkheden aanbieden.
o Evenementen: hieronder vallen bijvoorbeeld borrels, avondeten etc.
Douche-/Kleedruimte: op de vestiging Wolfend te Bergschenhoek is er een
douche-/kleedruimte aanwezig in de kelder. Op de vestiging Pijnacker is er op
de eerste etage een douche aanwezig en op de vestiging Delft is een douche
op de begane grond aanwezig.
Gebouwonderhoud: het onderhouden van onder meer gevelreiniging,
reiniging buitenramen, zonwering e.d.
Groenvoorziening: alle groenvoorziening in en om het gebouw van de bank.
Kantoorartikelen: alle standaard kantoorbenodigdheden voor de werkplek.
Klimaatbeheersing: klimaatbeheersing en overige zaken die van invloed zijn
op het creëren van een veilige werkplek.
Kolfkamer: een ruimte die geschikt is om te kunnen kolven, doorgaans is dit
de BHV kamer.
Mobiele telefoon: de geautoriseerde personen kunnen ten behoeve van hun
functie een werkmobiel aanvragen.
Parkeervoorziening: enkel de geautoriseerde personen kunnen worden
voorzien van een parkeerplek in de parkeergarage en/of voor het
bankgebouw.
Post: het gaat om het ophalen en rondbrengen van interne-, externe- en
Rabobank post, en mailing.
RaboShop: alle Rabobank gerelateerde producten.
Relatiegeschenken: standaard kunnen er bloemen, irischeques en wijnen
besteld worden die als een relatiegeschenk kunnen dienen.
Repro: alle werkzaamheden ten behoeve van onder meer mailing, kopiëren
e.d.
Roken: het rookbeleid binnen de Rabobank.
Schoonmaak: schoonmaakwerkzaamheden van de werkplek en openbare
ruimtes binnen het gebouw.
Smartcards: Smartcards voor de toegangverlening tot het gebouw en systeem
op het kantoor.
Smoelenboek: alle medewerkers van Rabobank dienen vindbaar te zijn in het
smoelenboek via het intranet.
Spreekkamer: alle ruimtes waar een overleg plaats kan vinden.
Storingen: Facilitair Services onderscheidt verschillende storingen, te weten:
Servicedesk
voormalig
SIGMA;
betreft
alles
omtrent
storingen/klachten
netwerk,
gebruikersaanpassing,
aanvraag
telefoonaansluiting, telefoonnummer, abonnementwijziging, printer
loopt vast etc.
- Front Office; betreft alles omtrent facilitair bijvoorbeeld de toiletpot is
verstopt etc.
Telefonie: Facilitaire Services is verantwoordelijk voor het leveren en
onderhouden van alle telecom voorzieningen binnen de bank. Hieronder
worden verstaan: de telefooncentrale, telefoons, faxapparatuur en mobiele
telefoons. afhankelijk van de functie van een medewerker kan men tevens de
beschikking krijgen over een mobiele telefoon.
Telefoongesprek terugluisteren: Facilitaire Services draagt zorg voor het op
verzoek terugluisteren van telefoongesprekken.
Verhuizen: er wordt een onderscheidt gemaakt tussen verschillende
verhuisbewegingen, te weten:
- Kleine verhuizing; hiermee wordt bedoelt dat er 1-3 personen verhuist
worden;
o

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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•
•

•
•

- Grote verhuizing; merendeels gebeurt dit op projectmatige basis en het
gaat om verhuizingen van > 3 personen.
Videobeelden opvragen: het inzien van het opgenomen videobeeld bij
verdenking van misdrijf.
Visitekaartjes: het bestellen van de nieuwe stijl visitekaartjes Rabobank ZHM.
Waardebeheer: alle werkzaamheden omtrent de geldautomaten van de
Rabobank.
Werkplekinrichting: het aanvragen van een werkplek binnen het gebouw.

Deze producten en diensten zijn opgenomen in een Producten en Diensten Catalogus
(PDC). Er staat in het PDC per product welk product/dienst het is, beschrijving van het
product/dienst, voor wie het product/dienst bedoeld is, de bedieningsvorm, de
serviceafspraken, de bestelvoorwaarden, de aanleveringeisen van de klant, KWIS, de
categoriebepaling van het specifieke product en eventuele bijzonderheden. De PDC is
digitaal en in hard copy door de interne klantgroepen te raadplegen. Voor de afdeling
Facilitaire Services is er een uitgebreide versie van de PDC opgesteld. Ook is er een versie
waarin de procesgangen worden uitgelegd. Voor de klanten (overige afdelingen) is een
beknoptere versie opgesteld.
II.I Communicatie
Na de fusie in oktober 2008 is er één Facilitair Centrum gevormd voor alle vestigingen van
Rabobank ZHM. Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen front-office en back-office
werkzaamheden. De communicatie tussen front-office en back-office verloopt op
verschillende manieren.
Allereerst zijn er mailboxen opgezet voor de back-office en de front-office. Op alle
advieskantoren is er een medewerker van de back-office aanwezig. Er zijn om deze reden
drie mailboxen opgestart voor de back-office. Voor alle drie de vestigingen is één mailbox
(Buitenhofdreef, Emmapark en Wolfend). Daarnaast is er één mailbox voor de front-office.
Ook is er een mailbox voor het waardenbeheer. Er wordt op de volgende manier met de
mailboxen omgegaan:
•
•
•
•
•
•

Alle mail die bestemd is voor Facilitaire Services zal binnenkomen op fme.3582.Facilitair.
De front-office zal deze mailbox beheren en de mail doorzetten naar de mailbox van de
back-office van de betreffende locatie (BHD, Wolf of Emma) of die van het
waardenbeheer.
De back-office medewerker die op de betreffende locatie is, dient actie te nemen op de
binnengekomen e-mail.
Nadat de actie afgehandeld is, dient de back-office de actie gereed te melden aan de
front-office. Voor deze terugkoppeling dient gebruik gemaakt te worden van de e-mail die
door de front-office is verzonden.
Na gereedmelding bij de front-office, kan de back-office de e-mail wissen.
Het front-office zal vervolgens de melding verwijderen uit hun eigen mailbox.

Daarnaast vindt er dagelijks ’s morgens een werk(team)overleg plaats op de vestiging
Buitenhofdreef. Voor dit overleg is een format opgesteld in Outlook waar elke facilitaire
medewerker punten in aan kan geven. Deze punten worden dan de volgende ochtend
besproken. Er zijn drie lijsten opgesteld zodat er binnen elke hoofdvestiging punten kunnen
worden aangegeven. Dit zodat er ook direct zichtbaar is op welke vestiging de aangegeven
punten betrekking heeft. Het werkzame personeel op Buitenhofdreef van zowel front-office
als back-office is bij dit overleg aanwezig. Het facilitaire personeel rouleert tussen de
verschillende vestigingen en zijn dus afwisselend aanwezig bij het teamoverleg. De
besproken punten van het teamoverleg worden digitaal in de bestanden gezet, zodat
6

medewerkers werkzaam op een andere vestiging ook op de hoogte worden gesteld van de
besproken punten.
Ook is er veel telefonisch contact. Medewerkers van de back-office zijn erg mobiel en dus
vaak onderweg. Telefonisch worden opdrachten, opmerkingen en vragen gecommuniceerd
tussen de front-office en de back-office. De werkplekinrichting van de afdeling Facilitaire
Services is een kantoortuin. Dit wil zeggen dat het gehele team samen in een grote ruimte
werkzaam is, zonder inpandige wanden ertussen. Hierdoor vindt er ook veel mondelinge
communicatie plaats tussen de medewerkers van front-office en de back-office2.
II.II Financiële bedrijfsvoering
De kosten van de facilitaire producten en diensten worden niet doorberekend aan
klantgroepen. De manager Facilitaire Services beheert deze gelden en moet goedkeuring
geven voor grote uitgaven. In de toekomst wil de Rabobank budgetten gaan opstellen die
verdeeld zijn per afdeling. Nu worden de kosten nog vanaf één punt beheert.
De manager Facilitaire Services stelt jaarlijks een begroting op voor de facilitaire kosten voor
het aankomende jaar. Deze wordt ingediend bij de Directie van Rabobank ZHM. De Directie
moet akkoord geven voor het ingediende budget. In het voorstel is de verantwoording van de
kosten opgenomen. Vier keer per jaar overhandigd de manager Facilitaire Services een
kwartaalrapportage aan de Directie waarin de uitgaven van het afgelopen kwartaal staan.
Aan de hand hiervan kunnen uitgaven worden bijgesteld et cetera. In figuur II.II is het budget
voor 2010 weergegeven voor de facilitaire producten en diensten.

2

Interview met Teamleider front-office en back-office, mevr. E. Rolvink, 01-02-2010
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Figuur II.II Budget voor de facilitaire producten en diensten 2010

* Figuur II.II bevat vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Om deze reden zijn de deelbedragen uit het figuur verwijderd
en is slechts het totaalbedrag weergegeven.
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Bijlage III Structuur en activiteiten Rabobank Groep
In deze bijlage is een figuur opgenomen. Dit figuur geeft inzicht in de opbouw, omvang en
activiteiten van Rabobank Groep en Rabobank Nederland.
Figuur III.I Opbouw, omvang en activiteiten Rabobank Groep en Rabobank Nederland
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Bijlage IV Sub- en sub-subprobleemstellingen
Vanuit de probleemstelling zijn verschillende subprobleemstellingen geformuleerd. De
subprobleemstellingen voor dit onderzoek zijn onderverdeeld in acht categorieën, te weten:
huidige situatie, theoretisch onderzoek, empirisch onderzoek, gewenste situatie, analyse,
advies, bedrijfskundige implicaties en implementatie. Per categorie zijn onderstaande
subprobleemstellingen en sub-subprobleemstellingen opgesteld.
De huidige situatie
De huidige situatie is een beschrijving van de huidige kantoorhuisvestingssituatie van de
kantoorfuncties in de advieskantoren Delft, Bergschenhoek en Pijnacker van Rabobank
ZHM. Deze inventarisatie heeft als doel om de huisvestingaspecten die op dit moment
actueel zijn inzichtelijk te maken, zodat er later een vergelijking getrokken kan worden tussen
deze huidige situatie en de uitkomsten van het theoretisch en empirisch onderzoek.
Subprobleemstellingen en sub-subprobleemstellingen voor de huidige situatie zijn:
1. Hoe ziet de huidige kantoorhuisvesting van de advieskantoren van Rabobank ZHM eruit?
• Hoe zien de ‘place, space en use ’ eruit?
• Hoe zien de kantoorfuncties eruit?
• Hoe zien de huidige werkstijl en organisatiecultuur eruit?
Als vooronderzoek zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met de manager Facilitaire
Services, een medewerker Projecten, Huisvesting en Beveiliging en een Proces- en
projectleider. Daarnaast bestond het vooronderzoek uit het bezoeken van de advieskantoren
van Rabobank ZHM. Ook zijn de plattegronden van de advieskantoren up to date gemaakt.
Theoretisch onderzoek
Om een goed advies te kunnen geven over de huisvesting van de kantoorfuncties op de
advieskantoren van Rabobank ZHM en zo de probleemstelling te kunnen beantwoorden, is
het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de rol van huisvesting, de nieuwe manier van
werken in relatie tot huisvesting en werkplekconcepten. Daartoe is onderzoek gedaan in
verschillende bronnen. Er zijn artikelen en boeken gezocht die informatie verschaffen over
deze onderwerpen. Ook is internet geraadpleegd. De subprobleemstellingen voor dit
onderzoek zijn:
1. Kantoorhuisvesting
• Wanneer heeft kantoorhuisvesting een toegevoegde waarde voor een organisatie?
• Wat is het verschil tussen huisvestingsbeheer en strategisch huisvestingsmanagement?
2. De nieuwe manier van werken
• Wat houdt de nieuwe manier van werken in?
• Hoe wordt de nieuwe manier van werken vertaald naar de huisvesting?
• Welke randvoorwaarden zijn er nodig om de nieuwe manier van werken tot een succes te
brengen binnen een organisatie?
3. Werkplekconcepten
• Hoe komt een werkplekconcept tot stand?
• Welke traditionele en innovatieve werkplekconcepten zijn er?
• Welke kosten en baten kennen de werkplekconcepten?
Empirisch onderzoek
Naast theoretisch onderzoek is ook empirisch onderzoek nodig om een goed advies te
kunnen geven over de huisvesting van de kantoorfuncties op de advieskantoren van
Rabobank ZHM en zo de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Door interviews af te
nemen met de Directie en het Management team van Rabobank ZHM kan achterhaald
worden welke aspecten Rabobank ZHM belangrijk vindt betreffende huisvesting in relatie tot
Rabobank Unplugged. Daarnaast zullen observaties uitgevoerd gaan worden bij organisaties
die de huisvesting reeds hebben aangepast aan de nieuwe manier van werken, te weten het
10

hoofdkantoor van Rabobank Nederland te Utrecht, het hoofdkantoor van Interpolis te Tilburg
en een lokale Rabobank te Flevoland. Hierdoor kan een duidelijke indruk worden opgedaan
van zowel de nieuwe manier van werken alsmede de ruimtelijk inrichting van een pand die
hiermee gecombineerd kan worden. De volgende subprobleemstellingen zijn opgesteld:
1. Welke visie heeft de Directie en het Management team met betrekking tot Rabo Unplugged
en huisvesting?
2. Hoe is de nieuwe manier van werken gehuisvest binnen andere organisaties in Nederland?
De gewenste situatie
In de gewenste situatie worden de bevindingen van het theoretische en empirische
onderzoek gekoppeld aan de organisatie van Rabobank ZHM. De volgende
subprobleemstellingen zijn opgesteld:
1. Hoe ziet de gewenste kantoorhuisvesting van de locaties Delft en Bergschenhoek eruit?
• Hoe kan de kantoorhuisvesting voor Rabobank ZHM een meerwaarde bieden?
• Hoe kunnen de ‘place, space en use’ het beste worden ingericht in de
advieskantoren van Rabobank ZHM?
• Welk werkplekconcept is het meest geschikt om Rabo Unplugged optimaal te
ondersteunen?
Analyse huidige en gewenste situatie
In dit onderzoeksgedeelte zal de huidige situatie naast de gewenste situatie worden gelegd.
Hierdoor kan er gekeken worden naar wat er in de huidige situatie zal moeten veranderen
om te kunnen komen tot de gewenste situatie. Subprobleemstellingen voor dit onderzoek
zijn:
1. Welke verschillen zijn er zichtbaar tussen de huidige huisvesting en de gewenste
huisvesting?
2. Hoe kunnen deze verschillen verkleind of opgeheven worden?
Advies
In het advies wordt er een antwoord gegeven op de vooraf opgesteld probleemstelling.
1. Op welke wijze kunnen de kantoorfuncties binnen Rabobank Zuid-Holland Midden in de
advieskantoren Delft en Bergschenhoek worden gehuisvest om zowel de kantoorfuncties van
advieskantoor Pijnacker te kunnen opvangen als een optimale afstemming van de
huisvesting op Rabobank Unplugged te realiseren?
Bedrijfskundige implicaties
In dit onderdeel wordt er beschreven welke bedrijfskundige implicaties door de overgang
naar de gewenste situatie binnen Rabobank ZHM zullen ontstaan. Subprobleemstellingen
voor dit onderdeel zijn:
1. Welke personele veranderingen ontstaan er door de overgang naar de gewenste situatie?
2. Welke organisatorische veranderingen ontstaan er door de overgang naar de gewenste
situatie?
3. Welke financiële veranderingen brengt de overgang naar de gewenste situatie met zich
mee?
Implementatie
In de implementatie word beschreven hoe het gegeven advies binnen Rabobank ZHM het
beste geimplementeerd kan worden. De subprobleemstelling die hierbij geformuleerd is, is
als volgt:
1. Hoe kan Rabobank ZHM het gegeven advies implementeren?
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Bijlage V Toelichting onderzoeksafbakening
In de scriptie worden in tabel 2 aspecten genoemd die de afbakening voor dit onderzoek
vormen. In deze bijlage worden deze aspecten uitgebreider toegelicht.
Vestigingen
Dit onderzoek zal betrekking hebben op de kantoorfuncties binnen de advieskantoren van
Rabobank ZHM. In de huidige situatie zal naast de advieskantoren Delft en Bergschenhoek
het advieskantoor in Pijnacker meegenomen worden. In de gewenste situatie heeft dit pand
echter zijn deuren gesloten.
Kantoorfuncties
Binnen Rabobank ZHM zijn er verschillende functies waarin een onderscheid is aangebracht
tussen bankhalfuncties en kantoorfuncties. Een bankhalmedewerker werkt in de publieke
ruimten van de advieskantoren en in de verkoopkantoren waar hij/zij advies geeft aan
externe klanten. Deze ruimten zijn vrij toegankelijk. Een kantoorfunctie werkt in de
bedrijfsruimten in de advieskantoren, waar externe klanten alleen kunnen komen met een
bezoekerspas of doordat een medewerker deze externe klant door het pand begeleid.
Tijdens dit onderzoek worden de bankhalfuncties buiten beschouwing gelaten. De
kantoorfuncties staan centraal.
Doelgroep(en)
Deze scriptie is bedoeld voor de Directie en het Management Team van Rabobank ZHM. Zij
zijn de opdrachtgever, daar zij dit onderzoek hebben uitgezet. Daarnaast vormt deze scriptie
de afsluiting van de HBO-studie Facility Management en is om deze reden ook bedoeld voor
de beoordelaar en medebeoordelaar van de Academie voor Facility Management van de
Haagse Hogeschool te Den Haag. Als laatste is deze scriptie ook bedoeld voor
geïnteresseerden in dit onderwerp binnen het vakgebied facility management en vastgoed.
Onderzoeksgroep
De personen op wie het onderzoek gericht is, zijn de medewerkers die een kantoorfunctie
uitvoeren binnen Rabobank ZHM. Alle kantoorfuncties zijn namelijk gehuisvest in de
advieskantoren.
Tijdbestek
Dit onderzoek is gestart op 1 februari 2010. Voor 25 mei 2010 moet het onderzoek voltooid
zijn, daar op deze datum het eindproduct moet zijn ingeleverd bij de beoordelaar en
medebeoordelaar van de Academie voor Facility Management op de Haagse Hogeschool te
Den Haag.
Rabo Unplugged
Het programma Rabo Unplugged is ingedeeld in de deelgebieden mentale, fysieke en
virtuele omgeving. Bij mentaal gaat het onder meer om HR-producten en -diensten en
Arboregelgeving. De virtuele omgeving beslaat het optimaal toepassen van ICT-faciliteiten.
De fysieke omgeving richt zich op het efficiënter gebruik van gebouwen, de inrichting, de
facilitaire dienstverlening en beveiliging. De drie omgevingen worden integraal aangestuurd
door het programma Rabo Unplugged.3
Dit onderzoek richt zich alleen op het deelgebied de fysieke omgeving en daarbinnen de
elementen efficiënter gebruik van gebouwen en de inrichting (functionele vormgeving).
Hierbij valt de uitstraling: als kleur, materialen en vormen van de ruimten, buiten
beschouwing.
3

www. projectsites.rabobank.nl (18-02-2010)
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De fysieke omgeving is echter wel onlosmakelijk verbonden met de virtuele en mentale
omgeving. Deze onderdelen zullen om deze reden wel kort beschreven worden, maar niet
uitgebreid worden uitgediept daar het onderzoek zich richt op de fysieke omgeving.
Bestaande bouw
Binnen dit onderzoek wordt er uitgegaan van bestaande bouw, namelijk de advieskantoren
Delft en Bergschenhoek van Rabobank ZHM. Dit betekent dat nieuwbouw als oplossing voor
een optimale ondersteuning van Rabo Unplugged en het opvangen van de kantoorfuncties
van het advieskantoor Pijnacker niet tot de opties behoord.
Verdeling werkplekken
In maart 2009 is er een nota geschreven voor de huisvesting in de fusiebank. Hiervoor zijn er
vanuit de Directie en de manager Facilitaire Services gesprekken gevoerd met de managers
van alle afdelingen binnen de bank. Tijdens deze gesprekken werd met de managers
besproken op welk of welke advieskantoren en bij welke andere afdelingen zij het beste
vanuit commercieel oogpunt gevestigd konden worden. Op basis van deze gesprekken zijn
de ruimten van de advieskantoren ingedeeld. Sommige afdelingen zijn centraal op één
advieskantoor gehuisvest en andere afdelingen zijn decentraal over verschillende
advieskantoren gehuisvest.
Voor dit onderzoek wordt deze indeling als uitgangspunt gebruikt. Aangezien Pijnacker zijn
deuren zal sluiten in 2011 zullen de kantoorfuncties moeten worden opgevangen in de
andere twee advieskantoren. De afdelingen die in de huidige situatie decentraal gehuisvest
zijn, zullen dit blijven in de nieuwe situatie. Afdelingen die centraal gehuisvest zijn, zullen in
één van de twee panden moeten worden opgevangen. Afhankelijk van de ruimte die
beschikbaar is, zal er een keuze gemaakt worden tussen de advieskantoren Delft en
Bergschenhoek.
Aantal werkplekken per FTE
Rabobank ZHM heeft eind 2008 voor de kantoorfuncties op de advieskantoren een norm
gesteld van 0,8 werkplek/FTE. Veel afdelingen zitten boven deze norm. In de nieuwe situatie
moeten alle afdelingen voldoen aan deze norm. Dit is een gemiddelde norm. Afhankelijk van
de uit te voeren werkzaamheden op een afdeling kan deze norm hoger of lager zijn. Maar
door deze norm aan te houden is het aantal benodigde werkplekken en m² duidelijk.
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Bijlage VI Plattegronden advieskantoren
In deze bijlage zijn de plattegronden van de advieskantoren Delft, Bergschenhoek en
Pijnacker van Rabobank ZHM opgenomen. Het geeft inzicht in het aantal werkplekken en
ruimten van de verschillende panden.
Delft

Bergschenhoek

Pijnacker
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Bijlage VII Overzicht organisatie Rabobank ZHM
In onderstaande tabel zijn de segmenten, afdelingen en de belangrijkste activiteiten
opgenomen.
Tabel VII.I Overzicht organisatie Rabobank ZHM
Segment
Staf

Bedrijfsmanagement

Afdeling
Directie

Clusters

Directiesecretariaat

Ondersteuning Directie

HRM

De in-, door- en uitstroom van (nieuwe)
collega’s. Verzuim- en
opleidingsvraagstukken

Coöperatie, marketing en
communicatie

Marketing, communicatie en
coöperatie

Administratieve services

Klant/bank, betalen/sparen,
financieren/documentenbeheer,
financiële administratie

Facilitaire services

frontoffice, backoffice, ICT,
waardenbeheer, projecten,
huisvesting en beveiliging

PDC en KWIS’sen

Audit en Control

Business control, financieel
control, proces control en audit

Objectief uitvoeren van bankbrede audits
(themaonderzoeken) en verschaffen van
aanvullende zekerheid t.a.v. de kwaliteit
van de genomen (risicogerichte)
beheersmaatregelen voor de directie

Projectmanagement
Bedrijven

Grootzakelijk/ Zakelijke
Relaties 1

Zakelijke Relaties 1 (omzet
tussen de 2-15 miljoen)
Grootzakelijke klanten (omzet
vanaf 15 miljoen)

Midden Klein Bedrijf (MKB)

Bedrijvenadvies (omzet minder
dan 0,5 miljoen)
Zakelijke relaties 2 (omzet
tussen de 0,5 -2 miljoen)

Kredietrisico Management
(KRM)

Particulieren

Activiteiten
Dagelijkse beleid

Verzekeringen
Food en Agri Oostland

Marketing en marketing-communicatie,
interne en externe communicatie,
relatiemarketing, sponsoring en
coöperatiefonds, ledencommunicatie en
siebel
Afhandeling administratie van de
financiële dienstverlening en verzorgen
van de financiële administratie van de
bank

Voorbereiden, uitvoeren en afhandelen
van projecten die de bank belangrijk vindt
Deze klanten zijn ingedeeld in
portefeuilles. O.b.v. maatwerk worden
deze klanten door (interne)
accountmanagers bediend.
Kredietanalisten werken de complexe
financieringsvraagstukken uit.

De klanten van bedrijvenadvies worden
vooral bediend via de telefoon en virtuele
kanalen o.b.v.
standaardproductpakketten. De klanten
van zakelijke relaties 2 worden bediend
door accountmanagers.
Kredietbeoordelaars en
accountmanagers. Bijzonder Beheer
houdt zich bezig met het managen van
kredieten en de hieraan verbonden
risico’s.

Samenwerking tussen
Rabobank ZHM en Rabobank
Gouwestreek

Verzekeringen en pensioenen
Agrarische dienstverlening

Private Banking

Accountmanagers en
beleggingsspecialisten bedienen de
particuliere klanten.

Cliënten Advies

Advies over hypotheken, vermogen en
commerciële binnendienst. Adviseurs en
medewerkers in de bankhal en callcenter
voorzien de klant van financiële
informatie.

Financieel Advies

Klanten bedienen o.b.v. financieel advies.
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Bijlage VIII Omvang afdelingen en aantal werkplekken
In deze bijlage is een opgesteld schema opgenomen. Het schema geeft weer hoeveel FTE,
werkplekken, werkplekken/FTE en personen er in de huidige situatie binnen de
advieskantoren van Rabobank ZHM aanwezig zijn. Ook laat het zien of de afdelingen in de
huidige situatie centraal of decentraal gehuisvest zijn.
Figuur VIII.I Omvang afdelingen en aantal werkplekken huidige situatie
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Bijlage IX Gedragankers Rabobank ZHM
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de gedragankers die gehanteerd worden
binnen Rabobank ZHM. Er wordt een definitie gegeven van de kernwaarden en de daarbij
behorende gedragankers zijn uitgeschreven.
Tabel IX.I Kernwaarden en gedragankers Rabobank ZHM
Verbondenheid
Definitie:
Samen betrokken zijn bij het invullen van de behoeften van medewerkers, klanten en
leden
Gedragankers:
- Ik kies een positieve houding zodat andere worden gemotiveerd, gestimuleerd en
geënthousiasmeerd.
- Ik geef aan anderen ruimte en rust en neem deze zelf ook.
- Ik toon actief interesse in de doelen van de ander.
- Ik werk aan een betekenisvolle relatie.
- Ik ken de missie van de bank en handel daarnaar.
- Ik moedig succes aan en vier het met anderen.
- Ik spreek positief over collega’s, de bank en klant.
- Ik geef en vraag hulp.
Vertrouwen
Definitie:
Op elkaar kunnen rekenen door elkaar de ruimte te geven op gelijkwaardige basis,
op en eerlijk met elkaar te werken en om te gaan.
Gedragankers:
- Ik ben eerlijk tegenover mijzelf en anderen.
- Ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg.
- Ik geef, ontvang en vraag om feedback.
- Ik begrijp dat een ander anders kan zijn en denken dan ik.
- Ik herken en gebruik talenten van anderen.
- Ik behandel de ander zoals ikzelf graag behandeld wil worden.
- Ik werk bij conflictsituaties zelf constructief aan een oplossing mee.
- Ik verstrek betrouwbare informatie.
- Ik durf te vertrouwen op anderen.
Verantwoordelijkheid
Definitie:
Rabobank ZHM zien als jouw bedrijf, de klanten als jouw klanten en het resultaat als
jouw resultaat. Met zorg en toewijding leveren wij een bijdrage aan een duurzame
relatie tussen mensen, samenleving en resultaten.
Gedragankers:
- Ik evalueer mijn handelen en daardoor ben ik mij bewust van het effect van mijn
gedrag op anderen.
- Ik heb de moed me kwetsbaar op te stellen en het lef om het uit te leggen.
- Ik bied doorlopend vakmanschap.
- Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling.
- Ik zorg voor een goede balans tussen werk en privé.
- Ik stel heldere doelen en leg daarover verantwoording af.
- Ik weet waar maatschappelijk verantwoord ondernemen voor staat en handel daar
naar.
- Ik stel mij kwetsbaar op.
- Ik durf verantwoordelijkheid te geven en te nemen.
Vernieuwing
Definitie:
Met de ervaringen van gisteren, daadkrachtig en onderscheidend inspelen op de
ontwikkelingen van vandaag en morgen.
Gedragankers:
- Ik bewandel nieuwe wegen.
- Ik sta open voor verandering.
- Ik toon durf en lef.
- Ik zie veranderingen als uitdaging en zet ze als zodanig in.
- Ik overtref de verwachting van de klant.
- Ik zet alternatieve (duurzame) bronnen en middelen in.
- Ik denk actief mee over toekomstige ontwikkelingen die de klant, bank of
medewerker raken.
- Ik investeer en stimuleer in de ontwikkeling en neem initiatief.
- Ik hanteer vernieuwende manieren om arbeidsvreugde na te streven en te meten.
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Bijlage X Omschrijving typen werkplekken
De omschrijvingen van de typen werkplekken die zijn opgenomen in deze bijlage zijn
afkomstig uit het boek ‘Werkplekwijzer, ingrediënten voor een effectieve werkomgeving’. Dit
boek is geschreven door J. van Meel en anderen en uitgegeven door Center for people and
buildings.
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Bijlage XI Omschrijving typen overlegruimten
De omschrijvingen van de typen overlegruimten die zijn opgenomen in deze bijlage zijn
afkomstig uit het boek ‘Werkplekwijzer, ingrediënten voor een effectieve werkomgeving’. Dit
boek is geschreven door J. van Meel en anderen en uitgegeven door Center for people and
buildings.
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Bijlage XII Toelichting traditionele en innovatieve kantoorconcepten
In deze bijlage zijn de basistypen werkplekconcepten opgenomen.
Tabel XII.I Type werkplekconcept
Type
werkplekconcept
Cellenkantoor

Kenmerken
Omsloten ruimten met 1-3
werkplekken

Groepskantoor

Omsloten ruimte met 4-12
werkplekken

Kantoortuin

Omsloten ruimte met meer dan 13
werkplekken

Coconkantoor

Omsloten werkplekken aan de
gevel voor individueel en
geconcentreerd werken,
gegroepeerd rond een open
middengebied voor groepswerk,
formeel en informeel contact en
gebruik van gemeenschappelijke
faciliteiten.
Een combinatie van de
bovenstaande basistypen

Combinatiekantoor

Toelichting

31

Bijlage XIII Enquête-uitwerkingen
In deze bijlage zijn de uitwerkingen van de gehouden enquête opgenomen. Allereerst volgt
er een korte inleiding. Daarna is een lege vragenlijst opgenomen, gevolgd door de
resultaten.
Inleiding
Schriftelijk interview Management Team Rabobank ZHM
Rabobank ZHM wil veranderen van werkstijl. Rabo Unplugged geeft dit proces vorm. Rabo
unplugged betekent: je losmaken van onnodige regels, niet meer werken op vaste plaatsen
en tijden, beter omgaan met kennis, meer samenwerken en eigen verantwoordelijkheid
nemen. Met één focus: de klant. Om deze invoering tot een succes te kunnen brengen, is het
belangrijk de huidige situatie helder in kaart te hebben en een duidelijke visie omtrent Rabo
Unplugged te ontwikkelen. Naast informatie van de top van de organisatie is het ook
belangrijk om te weten welke gedachten de medewerkers hebben rondom de huidige
huisvesting en Rabo Unplugged. Het Management Team van Rabobank ZHM zijn de
afdelingsmanagers en vormen het middenkader van de organisatie. Zij zijn het klankbord
voor de medewerkers van hun afdeling. Het gaat hierbij om dertien managers. Binnen
Rabobank ZHM is er geen afdeling hetzelfde. Om deze reden is het belangrijk om middels
een vragenlijst informatie van de verschillende afdelingen in te winnen, zodat er een
totaalbeeld kan ontstaan.
Er is gekozen voor een schriftelijk interview omdat op deze manier in betrekkelijk korte tijd
alle managers bereikt kunnen worden.4 Het interview bestaat gedeeltelijk uit
meerkeuzevragen en gedeeltelijk uit open vragen. Door de gesloten vragen kunnen
afdelingen makkelijker met elkaar vergeleken worden en door de open vragen ontstaat er
een algemeen beeld rondom Rabo Unplugged.

4

4

Dr. Baarda D.B. en dr. de Goede, M.P.M.: Basisboek Methoden en Technieken. P. 223
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Vragenlijst
Naam:
Functie:
Afdeling:
Huidige situatie
1. Hoe ervaren de medewerkers van uw afdeling het concept flexwerkplekken?
o Heel tevreden
o Tevreden
o Ontevreden
o Heel ontevreden
Licht uw antwoord toe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Toelichting flexwerkplekken
Het uitgangspunt van Rabobank ZHM is flexibel werken. Op deze manier garandeert Rabobank ZHM voldoende
werkplekken op arboverantwoorde wijze. Binnen de panden zijn de werkplekken in de ruimte ingedeeld op basis
van afdelingen. Binnen deze afdeling hebben de medewerkers geen vaste werkplek, maar worden de
werkplekken door meerdere medewerkers gebruikt.

2. Wat is de verdeling individueel, interactief, mobiel en geconcentreerd werken binnen uw
afdeling?
Individueel werken
o 75% - 100%
o 50% - 75%
o 25% - 50%
o 0% - 25%
Interactief werken formeel
o 75% - 100%
o 50% - 75%
o 25% - 50%
o 0% - 25%
Interactief werken informeel
o 75% - 100%
o 50% - 75%
o 25% - 50%
o 0% - 25%
Mobiel werken
o 75% - 100%
o 50% - 75%
o 25% - 50
o 0% - 25%
Concentratiewerkzaamheden
o 75% - 100%
o 50% - 75%
o 25% - 50
o 0% - 25%
Toelichting:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Toelichting soorten werken
Individueel werken = bureauwerk met laptop of pc
Interactief werken formeel = formeel en gepland overleg
Interactief werken informeel = informeel en spontaan overleg
Mobiel werken = niet fysiek aanwezig in de kantoorpanden, maar bijvoorbeeld klantencontact buiten de
advieskantoren.
Geconcentreerd werken = geconcentreerd werken waar absolute rust voor nodig is.

3. Hoeveel procent van uw medewerkers heeft de mogelijkheid tot het gebruiken van
telewerken?
o 75% - 100%
o 50% - 75%
o 25% - 50%
o 0% - 25%
Toelichting:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Hoe ervaren de medewerkers van uw afdeling het concept van telewerken?
o Heel tevreden
o Tevreden
o Ontevreden
o Heel ontevreden
Licht uw antwoord toe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Welke werkplekconcepten worden momenteel binnen uw afdeling gebruikt? (meerdere
antwoorden mogelijk)?
o Cellenkantoor
o Groepskantoor
o Kantoortuin
o Coconkantoor
o Kloosterkantoor
o Combinatiekantoor
Toelichting werkplekconcepten:
Cellenkantoor: omsloten ruimten met 1-3 werkplekken
Groepskantoor: een omsloten ruimte met 4-12 werkplekken
Kantoortuin: idem met meer dan 13 werkplekken
Coconkantoor: omsloten werkplekken aan de gevel voor individueel en geconcentreerd werken, gegroepeerd
rond een open middengebied voor groepswerk, formeel en informeel contact en gebruik van gemeenschappelijke
faciliteiten.
Kloosterkantoor: een bijzondere vorm van een coconkantoor, waarbij de werkplekken in een kantoortuin of
groepskantoor zijn opgenomen en medewerkers voor geconcentreerd werken kunnen uitwijken naar
concentratiecellen of stiltezones.
Combinatiekantoor: een combinatie van de bovenstaande basistypen

6. Hoe ervaren de medewerkers van uw afdeling het werken in het toegepaste
werkplekconcept(en)?
o Heel tevreden
o Tevreden
o Ontevreden
o Heel ontevreden
Licht uw antwoord toe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7. Hoe ervaren de medewerkers van uw afdeling de mogelijkheden tot overleg
(overlegruimten)?
* overlegruimten zijn de overlegruimten waar geen computer aanwezig is
o Heel tevreden
o Tevreden
o Ontevreden
o Heel ontevreden
Licht uw antwoord toe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Hoe ervaren de medewerkers van uw afdeling de mogelijkheden tot overleg in de
spreekkamers?
* spreekkamers zijn de overlegruimten waar wel een computer aanwezig is
o Heel tevreden
o Tevreden
o Ontevreden
o Heel ontevreden
Licht uw antwoord toe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nieuwe situatie
9. Hoeveel procent van uw medewerkers zou in hun werkzaamheden gebruik kunnen maken
van telewerken?
o 75% - 100%
o 50% - 75%
o 25% - 50%
o 0% - 25%
Licht uw antwoord toe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Welke voordelen van Rabo Unplugged kunt u noemen voor Rabobank ZHM?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Welke nadelen van Rabo Unplugged kunt u noemen voor Rabobank ZHM?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Op welke wijze kan de huisvesting in het kader van Rabo Unplugged uw afdeling
optimaal ondersteunen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Wat is uw persoonlijke visie omtrent de invoering van Rabo Unplugged binnen Rabobank
ZHM en wat betekent Rabo Unplugged voor u?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Resultatenuitwerking
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37

38

39

40

Open vragen
10. Welke voordelen van Rabo Unplugged kunt u noemen voor Rabobank ZHM?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concept past beter binnen de kernwaarden van Rabobank ZHM (werkstijl)
Kostenbesparing (minder m²)
Meer soorten werkplekken beschikbaar en beter gebruik werkplekken
Betere samenwerking tussen medewerkers
Kennisuitwisseling vergroten
Plaats- en tijdongebondenheid (vrijheid)
Flexibiliteit
Hogere klanten- en medewerkertevredenheid
Stimuleert ondernemerschap
Betere klantbediening

11. Welke nadelen van Rabo Unplugged kunt u noemen voor Rabobank ZHM?
•
•
•
•
•
•
•

Grote gewenning voor de medewerkers
Hoge mate van veranderbereidheid voor nodig
Mindere scheiding tussen werk en privé
Kosten- en tijd aspect
Het is niet geschikt voor alle functies
Vraagt een andere manier van sturing
Medewerkers kunnen ‘onzichtbaar’ worden (door afwezigheid)

12. Op welke wijze kan de huisvesting in het kader van Rabo Unplugged uw afdeling
optimaal ondersteunen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer aantrekkelijk werkplekken
Meer informele mogelijkheden als zithoekjes
Het sluiten van Pijnacker
Zorgen voor voldoende werkruimten voor de medewerkers
Stiltewerkplekken maken
Kleinere kantoortuinen realiseren
Bereikbaarheid van de systemen optimaliseren
Ruimten worden multifunctioneel inzetbaar en dus flexibeler

13. Wat is uw persoonlijke visie omtrent de invoering van Rabo Unplugged binnen
Rabobank ZHM en wat betekent Rabo Unplugged voor u?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspirerend werkklimaat voor de medewerkers
Onontkoombaar wegens de digitalisering
Managers moeten een voorbeeldrol geven
Meerdere internetaansluitingen realiseren
Meer voordelen dan nadelen dus een goed concept om in te voeren
Meegaan met maatschappelijke veranderingen
Is een grote cultuurverandering voor nodig
Moet kritisch gekeken worden welke functies hiervoor in aanmerking komen
Boeiende ontwikkeling met leuke mogelijkheden
Heel belangrijk dat de aanleiding duidelijk is
Alleen een kans van slagen als het bankbreed wordt gedragen en uitgevoerd
Medewerkers kunnen hierdoor professioneler en taakvolwassener worden (zelf regie
nemen)
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Bijlage XIV Observatie-uitwerkingen
In deze bijlage is een uitwerking van de uitgevoerde observaties opgenomen. Allereerst
wordt er een korte inleiding gegeven. Daarna is een leeg observatieschema opgenomen,
gevolgd door de observatie-uitwerkingen.
Inleiding observatieschema panden
Om een beeld te kunnen vormen over hoe de huisvesting het beste vormgegeven kan
worden in het kader van Rabo Unplugged is een vergelijkend onderzoek gehouden. Dit wil
zeggen dat via een vooraf opgestelde observatielijst op verschillende tijdstippen dezelfde
gegevens
worden
verzameld
bij
verschillende
onderzoekseenheden.5
De
onderzoekseenheden zijn drie bekende organisaties in Nederland die de nieuwe manier van
werken hebben geïntroduceerd en hier hun huisvesting op hebben aangepast. De
organisaties die bezocht worden, zijn: Hoofdkantoor Rabobank Nederland te Utrecht,
Hoofdkantoor Interpolis te Tilburg en lokale Rabobank Flevoland te Leystad. Via de
observatie worden gegevens verzameld. Er is hierbij sprake van een momentopname omdat
er maar één observatie wordt gedaan op één bepaald moment. Alle drie de vestigingen
worden namelijk eenmalig bezocht.
Om een goede observatie uit te kunnen voeren en een beeld te kunnen vormen over de
fysieke werkomgeving, moet het begrip ‘huisvesting’ naar een paar vergelijkbare kenmerken
worden geoperationaliseerd. Er is om deze reden een observatieschema opgesteld waarin
een aantal huisvestingsaspecten zijn opgenomen.6 De huisvestingsaspecten zijn afgeleid
van de zes principes van Rabo Unplugged: minder regels, meer ondernemerschap, tijd- en
plaatsonafhankelijk, activiteiten gerelateerd, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid.
Omdat niet alle zes de aspecten goed zichtbaar zijn tijdens een observatie en in dit
onderzoek de fysieke omgeving centraal staat, worden alleen de volgende drie principes
geobserveerd: activiteiten gerelateerd werken (individueel werken), tijd- en
plaatsonafhankelijk werken (ICT) en samenwerken (interactief werken).
Toelichting onderstaande schema’s:
Formele ruimten = standaard werkplek met bureau en bureaustoel
Informele ruimten = andere vormen van werkplekken als barkrukken en banken.
Bij het benoemen van de ruimten is uitgegaan van de werkplekconcepten zoals beschreven
in het boek “werkplekwijzer, ingrediënten voor een effectieve werkomgeving”, geschreven
door Meel van J. e.a.
Typen werkplekken
• Eenpersoonsruimte: afgesloten ruimte met een werkplek en eventueel overlegplek.
• Stiltewerkplek: afgesloten werkruimte voor tijdelijk gebruik door één persoon.
• Tweepersoonsruimte: Afgesloten werkruimte voor twee personen.
• Teamruimte: afgesloten ruimte voor drie of meerdere personen.
• Open werkruimte: open werkruimte voor meerdere personen.
• Halfopen werkruimte: halfopen ruimte voor meerdere personen. Half hoge wanden
worden gebruikt om individuele werkplekken of teams van elkaar te scheiden.
• Loungeruimte: open werkruimte met een werkbank voor meerdere personen voor
tijdelijk gebruik.
Typen overlegplekken
5

6

Dr. Baarda D.B. en dr. de Goede, M.P.M.: Basisboek Methoden en Technieken. P. 132.
Dr. Baarda D.B. en dr. de Goede, M.P.M.: Basisboek Methoden en Technieken. P. 256
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•
•
•
•
•
•

Kleine overlegruimte: een afgesloten ruimte voor overleg met ongeveer twee tot vier
personen.
Grote overlegruimte: een afgesloten ruimte voor overleg met meer dan vier personen.
Brainstormruimte: een afgesloten ruimte voor ‘brainstormachtige’ activiteiten.
Open overlegruimte (klein): een open ruimte voor kort informeel overleg met twee tot
vier personen.
Open overlegruimte (groot): een open ruimte voor informeel overleg, waar ook
gewerkt kan worden.
Ontmoetingsruimte: een open ruimte met bijvoorbeeld statafels waaraan
medewerkers makkelijk en snel kunnen overleggen.

Observatieschema
Activiteiten gerelateerd werken
Individueel
werken
Formele
werkplek

Werkplekconcept

Uitvoering

Informele
werkplek
Concentrat
iewerkplek

Samenwerken
Interactie
Formele
vergaderruimten
Informele
ontmoetingsplaats

werkplekconcept

Uitvoering

Tijd- en plaatsonafhankelijk
Werkplekken
Formele werkplekken

IT toepassingen

Informele werkplekken
Formele vergaderruimte
Informele
ontmoetingsruimte

Overig
Overige aspecten
Persoonlijk
archief
Zichtbare ARBO
toepassingen
Overige

Soort werkplek

Uitvoering

Verdeling
afdelingen
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Resultaten
Rabobank Nederland
Ambassadrice: Saskia de Ruijter
Datum bezoek: 01-03-2010
Het nieuwe werken is ingevoerd in: nieuwbouw
Adres: Beneluxstaete, Eendrachtlaan 10, 3526 LB Utrecht
Aantal medewerkers: 500
Aantal werkplekken: 250
Aantal verdiepingen: 7
Activiteiten gerelateerd werken
Individueel
werken
Formele
werkplek

Werkplekconcept

Uitvoering

Open werkruimte

Bureau met een bureaustoel met daar tegenover nog een
bureau met een bureaustoel afgescheiden door een
tussenwand van ongeveer 50cm hoog, open in de ruimte
geplaatst.

Halfopen werkplek
Een werkplek omsloten door half hoge wanden.
Lange tafels met kuipstoelen en tevens omsloten
vierkanten banken voor vier personen met een tafel in het
midden en een groot scherm om een laptop op aan te
sluiten. Doordat de wanden van de banken hoger zijn dan
de zittende mensen is er geluidsisolatie.

Informele
werkplek

Loungewerkplek en halfopen
werkplek. Dit noemen ze binnen
Rabobank Nederland de kleine markt
en is gevestigd op de eerste etage.
Hier kunnen medewerkers elkaar
ontmoeten, (samen) werken, samen
of alleen eten of doorwerken tijdens
het eten.

Concentrat
iewerkplek

Eenpersoonsruimte

Met glazen wanden omsloten ruimte met een bureau en
bureaustoel. Op de glazen wanden is een matte strip
aangebracht zodat er enige privacy is.

Stiltewerkplek

Bibliotheek bedoeld voor zes personen voor
geconcentreerd bureauwerk.

Samenwerken
Interactie
Formele
vergaderruimten

Informele
ontmoetingsplaats

Werkplekconcept
Grote overlegruimte

Uitvoering
Een grote overlegtafel met stoelen omsloten door
glazen wanden.

Open overlegruimte klein

Een bureaublok geschikt voor vier personen.

Halfopen werkplek

Een bureau geschikt voor twee personen
omsloten door half hoge wanden.

Grote overlegruimte

Comfortabele loungestoelen en –banken.
Afgesloten door glazen wanden.

Halfopen werkruimte. Er is een plein op
de tweede etage. Het plein is vooral
ingericht om samen te werken. Hier zijn
verschillende ruimten waar medewerkers
in kleine, middelgrote of grote groepen
langere of korte tijd gezamenlijk aan iets
kunnen werken.

Omsloten vierkanten banken voor vier personen
met een tafel in het midden en een groot scherm
om een laptop op aan te sluiten. Doordat de
wanden van de banken hoger zijn dan de
zittende mensen is er geluidsisolatie.

Loungewerkplek en halfopen werkruimte.
De kleine markt is gevestigd op de eerste
etage. Hier kunnen medewerkers elkaar

Lange tafels met kuipstoelen en tevens omsloten
vierkanten banken voor vier personen met een
tafel in het midden en een groot scherm om een
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ontmoeten, (samen) werken, samen of
alleen eten of doorwerken tijdens het
eten.

Ontmoetingsruimte. Op de derde tot en
met de vijfde verdieping is op elke vleugel
een huiskamer ingericht voor een van de
afdelingen die hier werken.

laptop op aan te sluiten. Doordat de wanden van
de banken hoger zijn dan de zittende mensen
heeft, zorgt dit voor geluidsisolatie.
Leestafel / leesbar

Tijd- en plaatsonafhankelijk
Elke medewerker heeft zijn eigen laptop, los toetsenbord, standaard waar de laptop op te plaatsen is en
smartphone.
Werkplekken
IT toepassingen
Formele werkplekken
Flatscreen voor het aansluiten van de laptop
230volt-aansluiting.
WIFI
Sommige werkplekken hebben een vaste telefoon.
Één servicepunt per verdieping met twee printers en een voorraadkast.
Informele werkplekken

Flatscreen voor het aansluiten van de laptop
230volt-aansluiting
WIFI

Formele vergaderruimte

Roundtable videoconferencing.
230volt-aansluiting
WIFI

Informele
ontmoetingsruimte

WIFI
230volt-aansluiting
Virtueel prikbord bij alle huiskamers met algemene bankinformatie en
afdelingsspecifieke informatie.
In de brainstormruimte (grote overlegruimte) is de mogelijkheid om beeld en geluid op
te nemen zodat de verzonnen ideeën nog teruggeluisterd kunnen worden.

Overig
Overige aspecten
Persoonlijk
archief
Zichtbare ARBO
toepassingen

Soort werkplek
wandkasten

Overig

Lockers en garderobe

Verdeling
afdelingen

Vlekkenplan

Uitvoering
30cm kastruimte per werknemer
Verstelbare bureaustoelen en tafels
Dockingstation voor de laptop.
Op elke verdieping zijn tijdelijke en persoonsongebonden lockers
te gebruiken met behulp van de smartcard. Max. 2 lockers per
smartcard.
Ook is er op elke verdieping een garderobe.
Op basis van een vlekkenplan zijn afdelingen verdeeld over het
pand.
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Hoofdkantoor Interpolis
Ambassadrice: Corinne de Ruijter
Datum bezoek: 09-03-2010
Het nieuwe werken is ingevoerd in: nieuwbouw
Adres: Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg
Aantal medewerkers: 2600
Aantal werkplekken: 1600
Aantal verdiepingen:19
Activiteiten gerelateerd werken
Individueel
werken
Formele
werkplek

Informele
werkplek

Concentrat
iewerkplek

Werkplekconcept

Uitvoering

Open werkruimte

Twee of vier bureaus als eiland gesitueerd compleet
verstelbaar bureau en bureaustoel.

Halfopen werkplek

Werkplek omsloten door half hoge wanden.

Loungewerkplek

Zijn over het algemeen gesitueerd om de
cateringvoorzieningen heen. Open ruimte waar iedere
medewerker gebruik van kan maken.

Open werkplekken

Werkplekken met uitzicht op de hal in het Tivoligedeelte**
(balkonplaatsen). Werkplekken in het Tivoligedeelte voor
individueel werken. Grote stoelen met zijkanten die zorgen
voor een geluidsisolerend effect.

Eenpersoonsruimte

Met glazen wanden omsloten ruimte met een bureau en
bureaustoel.

Stiltewerkplek

Bibliotheek bedoeld voor zes personen voor
geconcentreerd bureauwerk.

** Informele gedeelte van het hoofdkantoor op de 1e etage

Samenwerken
Interactie
Formele
vergaderruimten

Informele
ontmoetingsplaats

Werkplekconcept
Grote overlegruimte

Uitvoering
Een grote overlegtafel met stoelen omsloten
door wanden met glazen deur. Per etage zijn er
twee grote overlegruimten. Ook in het
Tivoligedeelte zijn deze ruimten terug te vinden.

Open overlegruimte klein

In het Tivoligedeelte zijn er meerdere open
overlegruimten met een bureaublok geschikt
voor vier personen.

Open overlegruimte groot

In het Tivoligedeelte zijn er meerdere open
overlegruimten met een bureaublok geschikt
voor meer dan vier personen.

Open overlegruimten groot

Werkplekken in het Tivoligedeelte voor
samenwerken. Grote stoelen met zijkanten die
zorgen voor een geluidsisolerend effect. Grote
ronde tafel met krukken eromheen. Door een
kunstenaar ontworpen

Halfopen werkplek

Omsloten vierkanten banken voor vier personen
met een tafel in het midden. Doordat de wanden
van de banken hoger zijn dan de zittende
mensen is er geluidsisolatie.

Ontmoetingsruimte (koffiecorner)

Er zijn banken en tafels met stoelen.
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Tijd- en plaatsonafhankelijk
Werkplekken
Formele werkplekken

IT toepassingen
Netwerk (kabel)
Dockingstation t.b.v. laptop
Mobiele interne telefoon moet meegenomen worden uit wandhouder
Één servicepunt per verdieping met twee printers en een voorraadkast.
Elektronisch verstelbaar bureau

Informele werkplekken

WIFI
Netwerk (kabel)
Dockingstation t.b.v. laptop
Mobiele interne telefoon
Sommige zijn voorzien van een groter LCD scherm om samen te werken

Formele vergaderruimte

Netwerk (kabel)
Dockingstation t.b.v. laptop
Mobiele interne telefoon
Sommige zijn voorzien van een groter LCD scherm om samen te werken
Groot LCD scherm (TV voorziening) voor presentatie doeleinden

Informele
ontmoetingsruimte

Netwerk (kabel)
Dockingstation t.b.v. laptop
Telefoon moet meegenomen worden uit wandhouder
Sommige zijn voorzien van een groter LCD scherm om samen te werken
Sommige voorzien van groot LCD scherm (TV voorziening) voor presentatie
doeleinden
WIFI

Overig
Overige aspecten
Persoonlijk
archief

Soort werkplek
Wandkasten

Uitvoering
Kasten op de afdelingen. Deze mogen officieel niet gebruikt
worden voor archief, maar er is ruimte genoeg om persoonlijke
spullen in op te bergen.
Verstelbare stoelen en bureaus. Dockingstation voor laptop.

Overige

Lockers en garderobe

Verdeling
afdelingen

Vlekkenplan

Elk personeelslid heeft een persoonlijke locker met cijfercode. Dit
om de laptop op te bergen. Ook heeft elk personeelslid een eigen
mobiele interne telefoon. Op elke verdieping is een garderobe.
Op basis van een vlekkenplan zijn afdelingen verdeeld over het
pand.

Zichtbare ARBO
toepassingen
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Advieskantoor Rabobank Flevoland
Ambassadrice: Janet Kleinstra
Datum bezoek: 12-03-2010
Het nieuwe werken is ingevoerd in: nieuwbouw
Adres: Het Ravelijn 50, 8233BR, Lelystad
Aantal medewerkers: 170 medewerkers
Aantal werkplekken: 130
Aantal verdiepingen: 5
Activiteiten gerelateerd werken
Individueel
werken
Formele
werkplek

Werkplekconcept

Uitvoering

Open werkruimte

Blokken gemaakt van twee of vier bureaus aan elkaar
De bureaus zijn handmatig in hoogte verstelbaar en
voorzien van een bureaustoel.

Informele
werkplek

Loungewerkplek

Zijn over het algemeen gesitueerd om de
cateringvoorzieningen heen. Open ruimte waar iedere
medewerker gebruik van kan maken.

Concentrat
iewerkplek

Eenpersoonsruimte

Stilteplekken meestal gesitueerd aan de kopse kanten van
de etages. Afgesloten door een glazen wand voorzien met
een handmatig verstelbaar bureau en een bureaustoel.
Andere individuele stilteplekken zijn afgescheiden door
een scheidingswand.

Samenwerken
Interactie
Formele
vergaderruimten

Informele
ontmoetingsplaats

Werkplekconcept
Grote overlegruimte

Uitvoering
Op elke etage bevinden zich twee van deze overlegruimten.
Het is een afgesloten ruimte met een overlegtafel en stoelen.
De ruimten zijn afgesloten door middel van glazen wanden.

Kleine overlegruimte

Op elke etage bevind zich minimaal een kleine
overlegruimte. Deze is voorzien van een overlegtafel en
stoelen en omsloten door een glazen wand.

Bar

Hoge tafels om het “huiskamer” idee te creëren omgeven
door barkrukken.

Open overlegruimten groot

Om de kantine gesitueerd. Houten tafels banken en stoelen.

Kleine overlegruimte
geschikt tot vier personen.

Op elke etage bevind zich minimaal een kleine
overlegruimte. Deze is voorzien van een bank, fauteuil en
omsloten door een glazen wand.
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Tijd- en plaatsonafhankelijk
Werkplekken
Formele werkplekken

Informele werkplekken

IT toepassingen
Vaste PC en beeldscherm
Handmatig verstelbaar bureau
Vaste telefoon mogelijkheid tot inloggen
Vaste PC en beeldscherm
Vaste telefoon mogelijkheid tot inloggen

Formele vergaderruimte

Presentatie toepassingen aanwezig als een beamer en overheadprojector.
Vaste telefoon mogelijkheid tot inloggen

Informele
ontmoetingsruimte

Vaste telefoon mogelijkheid tot inloggen

Overig
Overige aspecten
Persoonlijk
archief

Soort werkplek
Trolleys

Uitvoering
Elke medewerker heeft zijn eigen trolley voor persoonlijk archief.
Op elke etage zijn voldoende lockers en op sommige afdelingen
zijn wandenkasten.
Handmatig verstelbare bureaus en stoelen.

Overige

Garderobe en lockers

Op elke etage zijn voldoende lockers en garderobevoorzieningen
aanwezig.

Verdeling
afdelingen

Vlekkenplan

Op basis van een vlekkenplan zijn afdelingen verdeeld over het
pand.

Zichtbare ARBO
toepassingen
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Bijlage XV Aantal gewenste werk- en overlegplekken
Individuele werkplekken
Rabobank ZHM heeft in één van de afbakeningen van dit onderzoek aangegeven dat de
individuele werkplekken in de gewenste situatie moeten voldoen aan de norm van 0,8
werkplek/FTE. Dit getal is een gemiddelde en kan uiteindelijk tussen de afdelingen enigszins
verschillen. Qua benodigd oppervlakte en aantal werkplekken zal dit uiteindelijk niet
uitmaken, omdat er uitgegaan wordt van het gemiddelde van 0,8. Aan de hand van het
schema “Omvang afdelingen en aantal werkplekken” in bijlage VIII is onderstaand schema
opgesteld waarin de gewenste situatie is geschetst. Hierin is de FTE reductie van 2009-2010
binnen Rabobank ZHM verwerkt. Aan de hand van de 0,8 norm is vervolgens berekent
hoeveel individuele werkplekken er per afdeling nodig zijn om aan deze norm te voldoen. De
FTE reductie en het toepassen van de 0,8 norm resulteert erin dat er 90 minder individuele
werkplekken nodig zijn dan in de huidige situatie. In de gewenste situatie moeten er in totaal
292 individuele werkplekken verdeeld worden over de twee overige advieskantoren Delft en
Bergschenhoek. Daarnaast is een andere afbakening dat de centraal gehuisveste afdelingen
dit in de gewenste situatie ook blijven. De decentraal gehuisveste afdelingen blijven dit in de
gewenste situatie ook. In figuur XV.I zijn de bovengenoemde aspecten opgenomen.
Figuur XV.I Gewenst aantal individuele werkplekken
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Er wordt uit bovenstaand schema duidelijk hoeveel individuele werkplekken Rabobank ZHM
per afdeling moet realiseren om te voldoen aan de norm van 0,8 werkplek/FTE. Echter, er is
sprake van twee advieskantoren. Sommige afdelingen zijn in de huidige situatie verdeeld
over twee of drie advieskantoren en andere afdelingen zijn gehuisvest in één kantoor. Om te
kunnen bepalen hoeveel individuele werkplekken er per pand nodig zijn, moet eerst bepaald
worden welke afdelingen in welke verhoudingen per advieskantoor gehuisvest zijn of
worden. Hiervoor is uitgegaan van de afbakening ‘verdeling werkplekken’ uit paragraaf 2.3.
Vanuit de plattegronden van de advieskantoren zijn het huidige aantal werkplekken per
afdeling en per advieskantoor zichtbaar geworden. Deze verhoudingen per afdeling zijn
aangehouden bij het verdelen van de gewenste werkplekken. Wanneer de huidige
verhoudingen worden toegepast aan de hand van de gewenste aantallen en uitgaande van
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twee in plaats van drie advieskantoren, dan blijven er twee afdelingen over die centraal
gehuisvest zijn op Pijnacker. Deze afdelingen zijn Service en Verkoop en Administratieve
Services. Er is gekozen om Service en Verkoop te huisvesten in Bergschenhoek omdat het
grootste gedeelte van het segment Particulieren hier gehuisvest is. Administratieve Services
wordt gehuisvest in Delft omdat het grootste gedeelte van het segment Bedrijfsmanagement
hier is gehuisvest. Het aantal individuele werkplekken per advieskantoor is opgenomen in
schema XV.II.
Schema XV.II Aantal individuele werkplekken per advieskantoor

Concentratie- en overlegplekken
In bijlage XIII zijn de uitwerkingen van een enquête opgenomen die is gehouden onder de
top en alle afdelingsmanagers van Rabobank ZHM. In deze enquête is er gevraagd naar de
beleving van de huidige toegepaste concepten en naar de tijdsverdeling van de uitgevoerde
activiteiten binnen een afdeling. Binnen Rabobank ZHM werken kenniswerkers. Meestal
voeren zij of communicatiewerk (overleg) of geconcentreerd werk (individueel) uit.7 Vanuit
deze informatie is gevraagd naar de verdeling tussen individueel werk, interactief werk
formeel, interactief werk informeel, geconcentreerd werken en mobiel werken. Deze soorten
activiteiten zijn in de enquête met de volgende balk toegelicht:
Toelichting soorten werken
Individueel werken = bureauwerk met laptop of pc
Interactief werken formeel = formeel en gepland overleg
Interactief werken informeel = informeel en spontaan overleg
Mobiel werken = niet fysiek aanwezig in de kantoorpanden, maar bijvoorbeeld klantencontact buiten de
advieskantoren.
Geconcentreerd werken = geconcentreerd werken waar absolute rust voor nodig is.

De vragen zijn gesteld in de vorm van vragen met geprecodeerde antwoorden. De
antwoordmogelijkheden bestonden uit vier schalen, te weten: 0-25%, 25-50%, 50-75% en
75-100%. Doordat de geënquêteerde de vragen los van elkaar benaderd hebben, komen
niet alle totaalantwoorden uit op 100%. In schema XV.II zijn de enquêteantwoorden per
afdeling opgenomen. Ook is in het schema aangegeven hoeveel FTE er per afdeling in de
gewenste situatie werkzaam is en hoeveel uren er in totaal per afdeling per week gewerkt
wordt.
7

Op ten noort Blijdenstein architecten en ingenieurs, De homo Sapiens Energeticus, ofwel Mensgericht huisvesten.
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Om goed te kunnen doorrekenen en afdelingen met elkaar te kunnen vergelijken en
combineren zijn de gegeven antwoorden in schema XV.III per afdeling verrekend naar een
totaalpercentage van 100%. Zoals genoemd is het uitvoeren van verdere berekeningen
eenvoudiger en blijft de weging van elke activiteit in verhouding tot de andere activiteiten
gelijk. Deze verhouding (weging) kan alleen in tact blijven wanneer alle soorten activiteiten
die worden uitgevoerd binnen een afdeling in deze berekening worden meegenomen. Dus
ook individueel werken (norm 0,8 werkplek/FTE) en telewerken (geen werkplek in het pand
voor nodig) worden in deze verdere berekening meegenomen.
Om de bovenstaande alinea te verduidelijken is volgend voorbeeld gegeven:

De afdeling CMC bestaat uit 10.00 FTE. Dit betekent dat er 10x36 = 360 uur per week op deze afdeling gewerkt
wordt. Per activiteit is aangegeven hoeveel % van deze tijd een bepaalde activiteit op de afdeling wordt
uitgevoerd. Echter, wanneer deze afzonderlijke percentages bij elkaar worden opgeteld is het totaalpercentage
137,5%. In bovenstaande tekst is aangegeven waarom het makkelijker en beter is om te werken met een
totaalpercentage van 100%. Door de volgende berekening uit te oefenen met elk afzonderlijk percentage blijft de
onderlinge verhouding tussen de verschillende activiteiten gelijk, maar is het totaalpercentage 100%
Individueel werken = 62,5% bij een totaalpercentage van 137,5%.
Wanneer dit verrekent wordt naar een totaalpercentage van 100% wordt de volgende berekening uitgevoerd:
62,5/137.5 x 100% = 45,45%

Nu duidelijk is hoe de verdeling van de verschillende activiteiten is binnen een afdeling, kan
er gekeken worden hoeveel uur per week een afdeling bezig is met het uitvoeren van één
bepaalde activiteit. De advieskantoren zijn vijf dagen in de week geopend. Ook kan er
gekeken worden hoeveel uur per dag een afdeling een bepaalde activiteit uitvoert. Vanaf dit
punt wordt het individueel werken en telewerken niet meer meegenomen in de berekening.
Dit omdat voor individueel werken een gemiddelde norm van 0,8 werkplek/FTE door
Rabobank ZHM als randvoorwaarde gegeven is. Telewerken wordt ook niet meer
meegenomen omdat hier geen werkplek voor nodig is binnen de panden.
Het bovenstaande voorbeeld is ter verduidelijking verder uitgewerkt.

27,27% van de tijd wordt er op de afdeling CMC formeel overleg uitgevoerd.
Dit percentage is gelijk aan 98,19 uren per week: 27,27 x 360 uur = 98,19 uur per week.
De advieskantoren zijn 5 dagen per week geopend.
Het aantal uren per week kan vertaald worden naar aantal uren per dag.
98,19/5 = 19,64 uur formeel overleg per dag.

De advieskantoren zijn 14,5 uur per dag geopend, namelijk van 07,30u – 22.00u. Allereerst
moet er opgemerkt worden dat bovenstaande berekening een gemiddeld antwoord geeft.
Niet elke dag zal hetzelfde aantal uren besteed worden aan bijvoorbeeld formeel overleg.
Daarnaast zal het niet op elk tijdstip van de dag even druk zijn. Gekeken naar de huidige
situatie is de piekbelasting binnen de panden tussen de 07.30u en 18.30u (traditionele
kantoortijden). De voorspelling is dat deze piekdrukte wellicht door invoering van het nieuwe
werken enigszins zal afnemen, maar alsnog zal de meerderheid van de medewerkers
reguliere tijden aanhouden om hun werkzaamheden uit te voeren. Om uit te rekenen hoeveel
overlegplekken er voor zowel informeel en formeel overleg en concentratiewerkplekken er
nodig zijn, wordt om bovenstaande redenen het aantal uren die per dag nodig zijn voor het
uitvoeren van een bepaalde activiteit niet gedeeld door 14,5 maar door 10 uur. Dit om ervoor
te zorgen dat er tijdens piekbelasting voldoende aan de behoefte voldaan kan worden. Het
bovenstaande voorbeeld is ter verduidelijking verder uitgewerkt.
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Er wordt op de afdeling CMC 19,64 uur per dag besteed aan formeel overleg. De piekbelasting bevindt zich
binnen 10 uur per dag.
19,64/10 = 1,96
Dit antwoord geeft aan dat er 1,96 (2) overlegruimten aanwezig moet zijn voor de afdeling CMC om te kunnen
voldoen aan de behoefte van 19,64 formeel overleg per dag

Al bovenstaande voorbeeldberekeningen zijn uitgevoerd voor alle afdelingen binnen
Rabobank ZHM. In onderstaande schema’s zijn deze berekeningen per afdeling terug te
vinden.
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Schema XV.IV Aantal benodigde ruimten per activiteit in de openstellingtijd van de advieskantoren
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Concentratiewerkplekken
Door de bovenstaande berekeningen is duidelijk geworden aan hoeveel
concentratiewerkplekken er per afdeling behoefte is. Dit omdat er één persoon gelijktijdig van
een concentratieplek gebruik kan maken. Echter, er is sprake van twee advieskantoren
waarover de afdelingen verspreid zijn. Voor de berekening van het aantal
concentratiewerkplekken per pand is gebruik gemaakt van schema XV.II. Hierin zijn het
aantal individuele werkplekken per pand aangegeven en hiermee de verdeling van de
afdelingen over de advieskantoren. Onderstaand is de uitgevoerde berekening hiervoor in
een voorbeeld weergegeven. In schema XV.V en XV.VI zijn deze berekening voor elke
afdeling opgenomen en het totaal aan concentratiewerkplekken per advieskantoor
weergegeven.

De afdeling Private Banking heeft per dag 2,87 ruimten nodig voor concentratiewerk. Van deze afdeling zijn er 6
werkplekken in Delft en 30 werkplekken in Bergschenhoek. De volgende berekening is uitgevoerd om te bepalen
hoeveel ruimten er in beide advieskantoren nodig zijn:
(2,87/36)x 6 = 0,48
(2,87/36) x 30 = 2,39
Schema XV.V: Aantal concentratiewerkplekken en overlegplekken per advieskantoor
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Formele en informele overlegplekken
Voor het totaal aantal formele en informele overlegruimten per advieskantoor is uitgegaan
van schema XV.II waarin de verdeling van de individuele werkplekken over de
advieskantoren is weergegeven. Het verschil met de concentratiewerkplekken is dat overleg
altijd plaatsvindt met minimaal twee personen. Het totaal aantal formele en informele
overlegplekken worden om deze reden gedeeld door 2. Uiteraard kan er ook overleg tussen
meer dan 2 personen plaatsvinden. Wanneer er uit wordt gegaan van een overleg tussen
minimaal twee personen zal er altijd aan de behoefte voldaan worden. In de enquête die
verspreid is onder de top en de afdelingsmanagers van Rabobank ZHM is ook gevraagd
naar de huidige ervaring met overlegruimten en spreekkamers. Over het algemeen is, zoals
te zien is in onderstaande cirkeldiagrammen, Rabobank ZHM tevreden over de
overlegruimten en spreekkamers. Degene die niet tevreden zijn over de spreekkamers
gaven het gebruik als reden op. De ruimten werden gebruikt voor zowel klanten als
medewerkers onderling. Hier zou volgens hen een duidelijker onderscheid in gemaakt
moeten worden.

Bij de verdeling van de formele en informele overlegruimten zoals, in onderstaand schema,
is gebruik gemaakt van de beschrijving van de overlegruimten in bijlage XI. Deze zijn
afkomstig uit het boek ‘Werkplekwijzer, ingrediënten voor een effectieve werkomgeving’ van
J. van Meel e.a. In de huidige situatie is de verdeling tussen de formele en informele
overlegruimten per advieskantoor als volgt:
Soort werkplek
Gesloten kleine overlegruimte (<4 personen)
Gesloten grote overlegruimte (> 4 personen)
Open overlegruimte klein (< 4 personen)
Open overlegruimte groot (>4 personen)

Delft
9
5
1
0

Bergschenhoek
7
7
1
4

Omdat er in de enquête tevreden gereageerd is op deze ruimten kan ervan uitgegaan
worden dat de verhouding tussen kleine en grote ruimten goed is. In de nieuwe situatie zal
om deze reden de huidige verhoudingen worden aangehouden. In schema XV.VI is
berekend dat er in Delft acht formele overlegruimten nodig zijn en in Bergschenhoek negen
formele overlegruimten om te voldoen aan de behoefte. De huidige verhouding tussen kleine
en grote formele ruimten is 9 : 5 en 7 : 7. Om het gewenste aantal formele overlegruimten
per advieskantoor te berekenen wordt de volgende berekening uitgevoerd:
Berekening formele overlegruimten
Advieskantoor Delft: (8/14) x 9 = 5 kleine overlegruimten (< 4 personen)
Advieskantoor Delft (8/14) x 5 = 3 grote overlegruimten (> 4 personen)
Advieskantoor Bergschenhoek: (9/14) x 7 = 5 (< 4 personen)
Advieskantoor Bergschenhoek: (9/14)x 7 = 4 (> 4 personen)
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In schema XV.VI is ook berekend dat er in Delft acht informele overlegruimten nodig zijn en
in Bergschenhoek negen informele overlegruimten om te voldoen aan de behoefte. De
huidige verhouding tussen kleine en grote formele ruimten is 1 : 0 en 1 : 4. Om het gewenste
aantal informele overlegruimten per advieskantoor te berekenen wordt de volgende
berekening uitgevoerd:
Berekening informele overlegruimten
Advieskantoor Delft: (8/1) x 8 = 8 kleine overlegruimten open (< 4 personen)
Advieskantoor Delft (8/1) x 0 = 0 grote overlegruimten (> 4 personen)
Advieskantoor Bergschenhoek: (9/5) x1 = 2 (< 4 personen)
Advieskantoor Bergschenhoek: (9/5)x 4 = 7 (> 4 personen)

Eindresultaten gewenste situatie
Tabel XV.VII: Eindresultaten gewenst aantal werkplekken en overlegplekken
Advieskantoren
Aantal
Aantal formele
Aantal informele
individuele
overlegruimten
overlegruimten
werkplekken
Delft
139
< 4 personen = 5x
< 4 personen = 8x
> 4 personen = 3x
> 4 personen = 0x
Bergschenhoek
153
< 4 personen = 5x
< 4 personen = 2x
> 4 personen = 4x
> 4 personen = 7x

Stiltewerkplekken

12
13
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Bijlage XVI Berekening aantal gewenste telewerkplekken per afdeling
In de enquête die verspreid is onder de top en de afdelingsmanagers van Rabobank ZHM is
gevraagd hoeveel procent van de medewerkers van de desbetreffende afdeling in de
werkzaamheden gebruik zou kunnen maken van een thuiswerkplek. Het huidige aantal
medewerkers is bekend. Echter, er vindt een formatiereductie plaats die is aangegeven in
FTE en niet in aantal personen. Het is om deze reden niet duidelijk hoeveel personen er weg
zullen vallen naar aanleiding van deze formatiereductie. Om deze reden is er uitgegaan van
het huidige aantal medewerkers. Gezegd kan worden dat het aantal iets lager uit zou kunnen
vallen door de FTE reductie, wat betekent dat de totale kosten aan thuiswerkplekken iets
lager zal zijn.
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Bijlage XVII Toelichting Resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting
In deze bijlage zijn de uitwerkingen van de kosten en opbrengsten en uitgaven en inkomsten
van het beschreven advies opgenomen. Per onderdeel is een toelichting geschreven en zijn
berekeningen uitgewerkt. Deze uitwerkingen samen vormen de resultatenbegroting en
liquiditeitsbegroting die is weergegeven in hoofdstuk 9 in de hoofdtekst.
Toelichting: Huisvestingskosten per jaar o.b.v. m²
Aantal werkplekken alle locaties Rabobank ZHM
Aantal m²
BVO hoofdkantoren
BVO bijkantoren
BVO olga's
Totaal aantal m²

12590
2859
880
16329

Huisvestingskosten onderdelen

€
Vaste kosten
983813,3
Onderhoud
439795,53
Energie
428194,58
Overig
209537,86
Totaal
2061341,27
Huisvestingskosten per m² (2061341,27/16329)
126,24
Toelichting:
De huisvestingskosten zijn gebaseerd op het totaal aantal m²
Echter, bijkantoren en olga's blijven buiten beschouwing in dit onderzoek
Aantal m² per hoofdkantoor
Aantal m²
BVO Delft
BVO Bergschenhoek
BVO Pijnacker
Totaal aantal m²
Kosten huisvesting per hoofdkantoor o.b.v. m²
Delft (4560x126,24)
Bergschenhoek (5840x126,24)
Pijnacker (2190x126,24)
Totale kosten

4560
5840
2190
12590

575645,55
737230,27
276461,35
1589337,17

Toelichting: Locatie Pijnacker sluit haar deuren
Kosten huisvesting per hoofdkantoor o.b.v. m²
Delft (4560x126,24)
Bergschenhoek (5840x126,24)
Totale kosten

575645,55
737230,27
1312875,82

Bron: Excelbestand Primaire ratio's 2009, afdeling Control
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Toelichting: kosten facilitaire diensten per jaar o.b.v. m²
Aantal werkplekken alle locaties Rabobank ZHM
Aantal m²
BVO hoofdkantoren
BVO bijkantoren
BVO olga's
Totaal aantal m²
Facilitaire diensten onderdelen
Beveiliging
Schoonmaak
Catering
Postverzorging extern
Postverzorging intern
Waardebeheer
Totaal
Kosten facilitaire diensten per m² (1662462,58/16329)

12590
2859
880
16329
€
217032,03
314454,58
313579,01
578871,77
7860
230665,19
1662462,58
101,81

Toelichting:
De kosten zijn gebaseerd op het totaal aantal m²
Echter, bijkantoren en olga's blijven buiten beschouwing in dit onderzoek
Aantal m² per hoofdkantoor
Aantal m²
BVO Delft
BVO Bergschenhoek
BVO Pijnacker
Totaal aantal m²

4560
5840
2190
12590

Huidige situatie: Kosten facilitaire diensten per hoofdkantoor o.b.v. m²
Delft (4560x101,81)
464255,58
Bergschenhoek (5840x101,81)
594572,94
Pijnacker (2190x101,81)
222964,85
Totale kosten
1281793,37
Toelichting: Locatie Pijnacker sluit haar deuren
Gewenste situatie: Kosten facilitaire diensten per hoofdkantoor o.b.v. m²
Delft (4560x101,81)
464255,58
Bergschenhoek (5840x101,81)
594572,94
Totale kosten
1058828,52

Bron: Excelbestand Primaire ratio's 2009, afdeling Control
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Toelichting: Kosten facilitaire middelen per jaar o.b.v. m²
Aantal werkplekken alle locaties Rabobank ZHM
Aantal m²
BVO hoofdkantoren
BVO bijkantoren
BVO olga's
Totaal aantal m²

12590
2859
880
16329

€
Facilitaire middelen onderdelen
Onderhoud en afschrijvingen
977984,5
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
104273,91
Relatiegeschenken
178484,65
Abonnementen
38849,01
Overig
40909,33
Inventaris
316646,98
Telecom
187215,02
Infrastructuur
1056615,95
Totaal
2900979,35
Kosten facilitaire middelen per m² (2900979,35/16329)
177,66
Toelichting:
De kosten zijn gebaseerd op het totaal aantal m²
Echter, bijkantoren en olga's blijven buiten beschouwing in dit onderzoek
Aantal werkplekken per hoofdkantoor
Aantal m²
BVO Delft
BVO Bergschenhoek
BVO Pijnacker
Totaal aantal m²

4560
5840
2190
12590

Huidige situatie: Kosten facilitaire middelen per advieskantoor o.b.v. m²
Delft (4560x177,66)
810121,00
Bergschenhoek (5840x177,66)
1037523,39
Pijnacker (2190x177,66)
389071,27
Totale kosten
2236715,66
Toelichting: Locatie Pijnacker sluit haar deuren
Gewenste situatie: Kosten facilitaire middelen per advieskantoor o.b.v. m²
Delft (4560x177,66)
810121,00
Bergschenhoek (5840x177,66)
1037523,39
Totale kosten
1847644,39

Bron: Excelbestand Primaire ratio's 2009, afdeling Control
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Toelichting: kosten ICT per jaar o.b.v. Aantal werkplekken
Aantal werkplekken alle locaties Rabobank ZHM
Aantal werkplekken
BVO hoofdkantoren
BVO bijkantoren
BVO olga's
Totaal aantal m²
ICT onderdelen
Lokale applicaties
Communicatiekosten
Rabobank NL kosten automatisering
Rabobank NL kosten lokale applicaties
Rabobank NL communicatiekosten
Rabobank NL huur/leasing apparatuur
Totaal
Kosten facilitaire middelen per m² (1056615,95/400)

382
18
400
€
48451,54
34315,82
20345,57
514269,31
439233,71
1056615,95
2641,54

Toelichting:
De kosten zijn gebaseerd op het totaal aantal werkplekken
Echter, bijkantoren en olga's blijven buiten beschouwing in dit onderzoek
Aantal werkplekken per hoofdkantoor
Aantal werkplekken
BVO Delft
BVO Bergschenhoek
BVO Pijnacker
Totaal aantal m²
Huidige situatie: Kosten ICT per hoofdkantoor o.b.v. M²
Delft (125x2641,54)
Bergschenhoek (146x2641,54)
Pijnacker (111x2641,54)
Totale kosten

125
146
111
382

330192,48
385664,82
293210,93
1009068,23

Toelichting: Locatie Pijnacker sluit haar deuren
Gewenste situatie: Kosten ICT per hoofdkantoor o.b.v. m²
Delft (139x2641,54)
Bergschenhoek (153x2641,54)
Concentratiewerkplekken (25x2641,54)
Formele en informele overlegruimten < 4 personen
(10x2641,54)
Totale kosten

330192,00
385664,82
66038,50
26415,40
808310,72

Bron: Excelbestand Primaire ratio's 2009, afdeling Control
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Toelichting personeelskosten
Personeelskosten per jaar
  
Gemiddelde salarissom per FTE
€

      
huidige situatie 403,82 FTE
€
€
Aantal FTE na formatiereductie is 377,41 (Bomenteam 15 FTE valt niet onder Rabobank ZHM)
 
gewenste situatie is 377,41
67175 x 377,41 = €

Bron: dhr. van den Boogert, Financial Controller Rabobank ZHM

Toelichting kosten WIFI
In het advies is aangegeven dat de voorkeur ernaar uitgaat om in beide advieskantoren
één verdieping te voorzien met WIFI.
De aanschafkosten voor WIFI bestaan uit inmeetkosten voor bepaling en plaats van
het aantal Access Points. Normalisatiekosten (gebouwbekabeling en/of aanpassing
patchkast). Als laatste zijn er installatie- en implementatiekosten.
Uitgaande van de plattegronden heeft het bedrijf Groep ICT een offerte opgesteld
waarin deze aanschafkosten en de maandelijkse abonnementskosten staan
beschreven.
Aanschafkosten en abonnement WIFI
Aanschafkosten WIFI
jaarlijkse abonnementskosten WIFI

€
€




Bron: Offerte Managed LAN draadloos van Groep ICT en Getronics. 02-02-2010

Toelichting kosten verhuizingen
Voor interne verhuizingen is de BO van de afdeling Facilitaire Services verantwoordelijk. Deze vinden
met name plaats tijdens werkdagen en -uren. Soms wordt er een zaterdag gewerkt, deze uren
kunnen de medewerkers compenseren door op een ander tijdstip vrij te nemen.
In Pijnacker staat veel verouderd materiaal. Er wordt om deze reden ingeschat dat er niet erg veel
verhuist hoeft te worden. Voor hetgeen dat verhuist moet worden tussen de panden kan een
 
    
verhuiswagen worden gehuurd. De genoemde kosten van €

Bron: dhr. Tobé, manager afdeling Facilitaire Services en dhr. Koppelaar, medewerker projecten
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Toelichting verbouwingskosten
Afmetingen afgesloten ruimten
aantal m²
Stiltewerkplek
10
Bibliotheek voor 6 personen
50
Kleine formele overlegruimte
10
Grote formele overlegruimte
28
Totaal aantal m²

Aantal ruimten
13
2
10
7
32

Totaal aantal m²
130
100
100
196
526

Bronnen: aantal m² per ruimte bijlage X en XI. Aantal ruimten per soort tabel 14, hoofdstuk 6.
Eind 2008 is een gedeelte van Bergschenhoek verbouwd. Voor het uitvoeren van de daarvoor
benodigde werkzaamheden is een offerte opgemaakt. Hierin is het demonteren van systeemwanden opgenomen, gedemonteerde materialen, leveren en (her)plaatsen van systeemwanden incl. deurelementen, met de nieuwe bijbehorende glaswanden, aansluitings en afwerkingsprofielen. Inclusief
transportkosten, vervaardigen van werktekeningen en personeel.
Het ging hierbij om het herplaatsen van 111m² systeemwanden.
    
De kosten bedroegen €
De bij dit onderzoek behorende verbouwingskosten berusten op een schatting gebaseerd op de
bovenstaande offerte van Verwol Projectafbouw BV. In de gewenste situatie is er 526m² gesloten
ruimten nodig. 526/111 = 4,7 keer zoveel
    
   
€
€!

Bron: Offerte verbouwing Rabobank Bergschenhoek van Verwol Projectafbouw BV, 11-08-2008
Verkregen en besproken met dhr. Van der Meijde, medewerker BO Rabobank ZHM
Afschrijving
 
Rabobank ZHM hanteert voor nieuwe investeringen in inrichtingskosten boven de €
een afschrijvingsperiode van 10 jaar in een vast percentage van de aanschafprijs.
Bron: dhr. van den Boogert, Financial Controller Rabobank ZHM.
Afschrijving nieuw inventaris per jaar
Formule vast percentage van de aanschafprijs
Afschrijving nieuw inventaris per jaar

*Afschrijving = (aanschafprijs-restwaarde)/levensduur
 
$%&'(
(€ !
-0)/10 = € "#

* Boer de, P. e.a.: Basisboek Bedrijfsmanagement. P. 260
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Toelichting kosten inventaris
Kosten Inventaris werkplekken, concentratiewerkplekken en overlegruimten
*Handmatig verstelbare bureaus
Gewenst aantal bureaus individuele werkplekken
292
Gewenst aantal bureaus concentratiewerkplekken
25
Aantal reeds aanwezige handmatig verstelbare
bureaus
176
  
Aanschafprijs handmatig verstelbaar bureau
Aanschafprijs per bureau is €
  
 )
 
€
Aanschafprijs totaal aantal bureaus
-176) = €
Handmatig verstelbare bureaustoelen
Reeds voldoende aanwezig

  
€
**Inventaris formele overlegruimte klein
10 x €
  
**Inventaris formele overlegruimte groot
7x€
€

  
€
**Inventaris informele overlegruimte klein
10 x €
  
**Inventaris informele overlegruimte groot
7x€
€
(*%+(,$&%%
Totale inventariskosten
€
* Er wordt gekozen voor handmatig verstelbare bureaus, omdat deze minder kostbaar zijn.
Ook is er reeds al een groot aantal aanwezig binnen de organisatie, 146 in Bergschenhoek en 30 in Delft.
Het aantal benodigde werkplekken en concentratiewerkplekken is afkomstig uit tabel 14, hoofdstuk 6
Bron voor de prijs van de handmatig verstelbare bureaus: Offerte inventaris februari 2010 voor
Bergschenhoek
** Het aantal soorten plekken en ruimten zijn afkomstig uit tabel 14 hoofdstuk 6

Bronnen: dhr. Tobé, manager Facilitaire Services en dhr. Koppelaar, medewerker projecten.
De schattingen zijn gedaan o.b.v. Kennis en ervaringen uit het verleden
Afschrijving
 
Rabobank ZHM hanteert voor nieuwe investeringen in inrichtingskosten boven de €
een afschrijvingsperiode van 10 jaar in een vast percentage van de aanschafprijs.
Bron: dhr. van den Boogert, Financial Controller Rabobank ZHM.
Afschrijving nieuw inventaris per jaar
Formule vast percentage van de aanschafprijs
Afschrijving nieuw inventaris per jaar

*Afschrijving = (aanschafprijs-restwaarde)/levensduur
 
(*%(,&$%
(€
-0)/10 = €

* Boer de, P. e.a.: Basisboek Bedrijfsmanagement. P. 260
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Toelichting thuiswerkplek
Kosten thuiswerkplek per jaar (maandelijkse vergoeding)

  huidige situatie
189 thuiswerkplekken x €
- per maand = €
and
  -   ( %'% ./0 1220
€
€ #

 
gewenste situatie
261 thuiswerkplekken x €
- per maand = € !
% ./0 1220
   -  
€ #3"4
€ !
Uitgave thuiswerkplek (aanschaffing)
gewenste situatie
261-189 = 72 thuiswerkplekken moeten worden aangeschaft.
 
$ &('
€# 4
72 x €
Toelichting: de kosten voor een thuiswerkplek zijn met uitzondering van de
maandelijkse vergoeding opgenomen in de genoemde ICT kosten.
Deze kosten zijn verwikkeld in een standaardwerkplek en een extra thuiswerkplek brengt om deze
  567
reden geen extra kosten met zich mee. Alleen een vascoreader van €
moet per extra thuiswerkplek worden aangeschaft om het thuiswerken mogelijk te kunnen maken.

Bronnen: Raboshop, HR portaal en afdeling Control
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Kosten en baten overzicht overgenomen uit de losse toelichtingen
Opbrengsten per jaar door het invoeren van het geschreven advies
Kosten gewenste
situatie
Kostenposten
Kosten huidige situatie
Personeelskosten o.b.v. aantal
FTE
27126608,50
25352516,75
Huisvestingskosten o.b.v. m²
1589337,17
1312875,82
Facilitaire middelen o.b.v. m²
2236715,66
1847644,39
Facilitaire diensten o.b.v. m²
1281793,37
1058828,52
ICT o.b.v. aantal werkplekken
1009068,23
808310,72
Totale besparing per jaar door FTE reductie, vermindering m² en werkplekken

Besparing
1774091,75
276461,35
389071,27
222964,85
200757,51
2863346,73

Eenmalige investeringen voor het invoeren van het advies
Eenmalige uitgaven
Aanschaf Inventaris
Aanschaf thuiswerkplekken
Aanschaf WIFI
Verbouwingen
Verhuizingen
Totale investeringen

extra kosten eenmalig
350371,00
418,32
4258,70
94102,23
10000,00
459150,25

Extra kosten per jaar door het invoeren van het geschreven advies
Kosten huidige
Kosten gewenste
situatie
situatie
Kostenposten
*Afschrijving nieuw Inventaris
0,00
35037,10
*Afschrijving nieuwe verbouwingen
0,00
9410,23
Abonnementskosten thuiswerkplekken
34020,00
46980,00
Abonnementeskosten WIFI
0,00
8100,00
Totale extra kosten per jaar
* Deze afschrijvingskosten zijn voor 10 jaar elk jaar gelijk en vervallen daarna

Extra
kosten
35037,10
9410,23
12960,00
8100,00
65507,33
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