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FL’EX-BOX van EX interiors; een modulair ontwerp voor een community based werkomgeving1
Wij zijn de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace (HWP), een samenwerkingsverband van praktijkpartners en
de Hanzehogeschool. Binnen de Hanzehogeschool is de IWP gelinkt aan het lectoraat Facility Management.
Healthy Workplace heeft zich tot doel gesteld nieuwe kennis te ontwikkelen waarmee we organisaties kunnen
helpen gezond gedrag van medewerkers te stimuleren en gezonde werkomgevingen te realiseren. Dit draagt bij
aan werkplezier, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Wil jij samen met ons een belangrijke bijdrage
leveren aan het realiseren van werkomgevingen waar kenniswerkers fysiek en mentaal gezond kunnen werken?
Dan verwelkomen we je graag voor een afstudeer-, stage-, of honoursplek!
Ambitie
Je hebt vast al eens de kreet zitten is het nieuwe roken gehoord. Het stimuleren van lichaamsbeweging is één
van de issues die spelen binnen een kantooromgeving. Daarnaast zoeken we naar manieren om mensen beter te
laten ontspannen, sterker te laten focussen, meer naar buiten te laten gaan en meer controle te geven over hun
werkomstandigheden. Het gaat steeds om de vraag, welke interventies kunnen bijdragen aan de fysieke en
mentale gezondheid van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan workplace nudging (onbewuste
gedragsbeïnvloeding via de omgeving) en aan innovatieve werkplek faciliteiten.
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Er is inmiddels veel kennis over (on)gezonde gedragspatronen en er worden ook steeds meer oplossingen
bedacht. Daarbij is vanuit de praktijk vaak de vraag: hoe kunnen we deze oplossing toepassen in onze
organisatie, zodanig dat het een merkbaar, blijvend effect heeft? Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een goede
inbedding in dagelijkse routines en werkprocessen, in de organisatiecultuur en in de fysieke en digitale
werkomgeving? Dit soort praktijkvragen staan centraal bij Healthy Workplace. Waar we ons de komende tijd
vooral op willen focussen is de anderhalve-meter-samenleving. Samen met jou en onze praktijkpartners willen
we onderzoeken wat de effecten zijn van de anderhalve-meter samenleving op de mentale en fysieke
gezondheid van de kenniswerker.

“Hoe kunnen we zorgen dat kenniswerkers gezonder werken, rekening houdend
met de anderhalve-meter-samenleving?”
Doelstelling
Er is bij de verschillende partners behoefte aan onderzoek, ook is er binnen Kenniscentrum NoorderRuimte een
Living Lab waar onderzoek kan plaatsvinden. Bovendien worden er steeds meer nieuwe contacten gelegd
waardoor we een ruim aanbod hebben aan onderzoeksopdrachten voor studenten van veel verschillende
opleidingen.
De onderzoeken moeten resulteren in concrete output die we in het project kunnen toepassen, denk aan
producten, kennis, ruimtelijke scenario’s of aanbevelingen. Daarbij zoeken we vooral naar vernieuwende inzichten
en oplossingen op het snijvlak van gezondheid, gedrag en omgeving. Zie voor het aanbod de vacatures hieronder.
Er is veel mogelijk als het gaat om de invulling van je afstudeer-, stage- of honourstraject.
Naast een onderzoeks-/adviesrapport wordt ook een mondelinge toelichting/presentatie gevraagd.
Wij bieden
Bij een aantal opdrachten is het mogelijk deze (deels) bij één van de IWP-partners te doen in het kader van een
bedrijfsstage. De uitvalsbasis blijft Kenniscentrum NoorderRuimte, de plek van het Living Lab. Het kenniscentrum
is een rijke (leer-) omgeving waar je naast onderzoekers ook studenten van veel verschillende opleidingen treft.
Een plek waar je jouw kennis kunt verbreden, samenwerkt en hoogwaardige begeleiding krijgt. De
onderzoeksopdrachtent zijn geschikt voor:
• Afstudeeropdracht (binnen bureau NoorderRuimte)
• Stage (mogelijkheden/opleidingseisen in overleg bekijken)
• Honours onderzoeksopdracht
• Onderszoeksopdracht binnen de bachelor
De onderzoeksopdrachten staan open voor diverse Schools en uitstroomprofielen zoals:
Academie Minerva (Interior Architecture&Desig), Toegepaste psychologie, Facility Management, Vastgoed en
Makelaardij, Human resource management, Sportkunde, Bewegingswetenschappen, Communicatie &
Multimedia Design, Toegepaste psychologie, Communicatie, Built Environment, Studenten van de RUG en HAN
Wij vragen
• Affiniteit met de werkomgeving,
• Onderzoeksvaardigheden
• Teamspeler
• Pro-actief
• Nieuwsgierig
• Communicatief
Kijk op onze website:: www.healthy-workplace.nl
Mocht je geïnteresseerd zijn mail dan je motivatiebrief, CV en cijferlijst (SVO) naar Saskia Mars,
s.j.m.mars@pl.hanze.nl.

Onderzoeks(deel)vragen / Vacatures 2020 – 2021
Naast praktijkonderzoek zijn wij voor een aantal onderzoeksvragen / vacatures
ook geïnteresseerd in ontwerponderzoek/onderzoekend ontwerp.

1. Ervaringen in anderhalve-meter-samenleving (na de lockdown): Wat zijn de ervaringen met

werken in de anderhalve-meter-samenleving, in relatie tot de gezondheid van werknemers?

2.

Invloed anderhalve-meter-samenleving op beweegpatronen: Welke invloed heeft de
anderhalve-meter-samenleving op beweegpatronen in kantoorgebouwen? Hoe kunnen
we deze beweegpatronen inzetten om de gezondheid van de medewerker te verbeteren?

3.

Overleggen op anderhalve-meter: Op welke manier kunnen overleggen in de anderhalve-metersamenleving veilig en gezond plaatsvinden? Inventariseer verschillende overlegvormen zoals:
zittend vergaderen, staand vergaderen, wandel vergaderen, (beeld)bellen; en ga na wat hiervan
de voor- en nadelen zijn.

4.

Thuiswerken & lessen uit de lockdown: Hoe kunnen werknemers op een gezonde manier
thuiswerken? Onder welke voorwaarden zou de mogelijkheid van thuiswerken in de toekomst
kunnen worden ingezet als onderdeel van een gezonde werkomgeving? En wat zijn de mogelijke
effecten van thuiswerken op het ontwerp van de woning?

5.

Ontspanning tijdens het werken: Hoe kunnen medewerkers d.m.v. ruimtelijke interventies
worden gestimuleerd om op tijd pauzes in te lassen om overbelasting te voorkomen en vitaliteit
te bevorderen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de kantoor- en de
thuiswerkplek?

6.

Verbondenheid in de anderhalve-meter-samenleving: Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat
werknemers in de anderhalve-meter-samenleving, met toegenomen mate van thuiswerken, tóch
verbonden blijven met collega’s en leidinggevenden (d.m.v. ruimtelijke interventies)?

7.

Hybride werkomgeving: Wat zijn de effecten van online en offline werken bij verschillende
groepen medewerkers? In welke ondersteuningsbehoefte moet de hybride werkomgeving
voorzien?

