BEZETTINGSGRAAD SCAN
DE BEZETTINGSGRAAD OPTIMALISEREN

DE BEZETTINGSGRAAD SCAN

De werkomgeving verandert razendsnel. Waar de huisvestingsconcepten tot

Om vanuit een goede basis door te ontwikkelen heeft Arrange Consultancy

voor kort werden ingericht voor ‘Het Nieuwe Werken’, zijn termen als ‘Agile’,

de Bezettingsgraad Scan ontwikkeld. De bezetting en benutting van

‘Scrum’ en ‘Activity Based Working’ tegenwoordig niet meer weg te denken

werkplekken en ruimtes worden gedurende een representatieve periode

uit de kantooromgeving. Het is van belang om hierop in te spelen. Een goede

gemeten. We passen de uitvoer van het onderzoek aan op de wensen van

werkomgeving draagt namelijk bij aan de gezondheid en het werkgeluk van

de opdrachtgever, zodat het rapport maximaal aansluit bij de behoefte.

medewerkers en daarmee ook aan het succes van jouw organisatie. Het

In de scan worden de resultaten op meerdere niveaus gepresenteerd (in

faciliteert medewerkers en bezoekers om zo optimaal mogelijk te functioneren

totalen en per dag), zodat het als goede basis dient voor het verbeteren van

op kantoor, elkaar te ontmoeten en samen te werken.

het gebruik en/of de doorontwikkeling van het huisvestingsconcept.

Om de manier van werken zo optimaal mogelijk te ondersteunen, zijn
vaak aanpassingen nodig op huisvestingsgebied. De waan van de dag
en de druk vanuit de organisatie maken het verleidelijk om zonder goede
onderbouwing te gaan schuiven in het huisvestingsconcept. Of dan een

Wij helpen je graag om

goed en toekomstbestendig werkplekconcept wordt neergezet, is echter de

de bezettingsgraad te

vraag.

optimaliseren en het
huisvestingsconcept
door te ontwikkelen
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CONCRETE EN WERKBARE ADVIEZEN
Het resultaat is een helder rapport waarin staat wat de knelpunten zijn in het gebruik van het werkplekconcept en met welke concrete acties jij aan de slag
kunt voor de optimalisatie van dit concept. Het advies is opgebouwd aan de hand van de pijlers Bricks, Bytes en Behaviour.

the facility brains

LIGHT, BASIS EN PLUS

VERDIEPING BEZETTINGSGRAAD SCAN

De basis Bezettingsgraad Scan is ook af te nemen in een afgeslankte of

Hoe verhoudt de bezettingsgraad zich tot het werkgeluk van jouw

uitgebreide vorm. In de uitgebreide vorm kijken we bijvoorbeeld naar

medewerkers? Hoe is het gedurende het jaar gesteld met de bezetting?

de conclusies van de Bezettingsgraad Scan in relatie tot het vlekken- en

Wil je een verdiepingsslag maken op het gebied van binnenklimaat,

plekkenplan. Daarnaast is deze vorm desgewenst te complementeren

werkgeluk of sensoring? Met onze uitgebreide marktkennis en vanuit onze

met aanvullende data, zoals kassagegevens van het bedrijfsrestaurant

onafhankelijke rol helpen wij je graag met het selecteren

en reserverings- of annuleringsgegevens van ruimtereserveringen. Naar

van een goede methode en/of aanbieder.

aanleiding van het rapport wordt in samenspraak bepaald wat nodig is voor
het optimale werkplekconcept. Onze consultants ondersteunen je hier graag in.

THE FACILITY LAB
Innovatie en het delen van kennis en ideeën is één van onze belangrijkste drijfveren. The facility lab is een synoniem voor onze ontwikkeldrang. Het is onze
manier van werken waarbij wij ruimte bieden voor creatieve en flexibele maatwerkoplossingen. Je bent van harte welkom op ons kantoor in Hilversum om
te brainstormen, te experimenten en te innoveren.

LEES MEER

OVER ARRANGE CONSULTANCY
Arrange Consultancy is onderdeel van ArrangeGroup, een facilitair
ondernemershuis. Wij bieden inzicht en doorzicht in vraagstukken om
zo (facilitaire) organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit
doen wij door het in kaart brengen van verschillende scenario’s, het
meedenken met de facilitaire professionals en het geven van advies. In
onze adviestrajecten combineren wij onze uitgebreide kennis met de
eigenschappen van jouw organisatie en strategische doelstellingen.
Wij bieden het nieuwe perspectief en werkbare oplossingen. Welke
oplossing het beste past, wordt uiteindelijk bepaald door de facilitaire
professionals zelf. Wij ondersteunen daarin.
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