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Tabel 1. Enkele relaties tussen karakteristieken in de kantoorinrichting en creativiteit beschreven 

in de literatuur. 

EigEnschappEn van hEt kantoor Bron

Planten laten medewerkers beter associëren Shibata & Suzaki, 2004

Variatie in kleuren stimuleren creativiteit  Lloyd, 2001

Multidisciplinaire groepen stimuleren creativiteit Mensink, 2005

Tachtig procent van de creatieve ideeën ontstaan 

in informele bijeenkomsten Lloyd, 2001

Koffiecorners zijn nodig om informele bijeenkomsten 

te stimuleren Creelman, 2006

Ruimtes waar mensen zich kunnen terugtrekken voor 

informeel overleg stimuleren creativiteit Haner, 2005

Groepscohesie wordt bevorderd door kleine 

overlegplekken dichtbij de werkplek Lee & Brand, 2005

Delen van bureaus kan ook creativiteit stimuleren Pullen et al., 2001

Beschikking hebben over de juiste software 

stimuleert creativiteit Andripoulos, 2003

Effecten van een nieuwe 

koffiecorner
Informeel overleg heeft een positief effect op de 

creativiteit van mensen. De wijze waarop 

koffiecorners ingericht zijn, zijn van invloed op 

de frequentie van informeel overleg. Zo blijkt uit 

het onderzoek dat TNO onlangs uitvoerde. 

Het werk op kantoren wordt meer kennisintensief (Vuuren e.
a., 2006). Simpel werk wordt door computers overgenomen 
en meer complex denkwerk, projectwerk en werk waarin 

creativiteit van belang zijn, komen daarvoor in de plaats (Vuuren e.a., 
2006). Idealiter stimuleert een kantooromgeving dit nieuwe werken 
om de creativiteit tot ontplooiing te laten komen.
Aan de andere kant is informatie tegenwoordig overal beschikbaar en 
is het niet noodzakelijk om op kantoor te werken. Dat kan overal. Dat 
betekent dat een medewerker een bepaalde binding met kantoor en 
collega’s moet hebben om er te willen komen. Voor toekomstige 
gebouwen is het dus belangrijk dat deze gebouwen creativiteit stimu-
leren en werknemers aantrekken.
In dat kader is er een onderzoek gedaan naar het effect van een betere 
koffiecorner. Dit is één van de experimenten die plaatsvond in het 
Gispen-TNO project waarin we modellen ontwikkelen om de kosten 
en baten van kantoorinnovaties te kunnen berekenen. 

De mens
Er zijn in de literatuur diverse effecten van omgevingen op creativiteit 
beschreven. Een aantal staat genoemd in tabel 1. Het is interessant te 
zien dat koffiecorners nodig zijn om informele bijeenkomsten te stimu-
leren. Deze informele bijeenkomsten hebben weer een gunstig effect 
op creativiteit. Dit zou op zich ook de binding met het kantoor kunnen 
vergroten. Hoe comfortabeler en met meer plezier mensen kunnen 
werken, des te aantrekkelijker is het om naar kantoor te komen. In 
ieder geval hebben kleine ruimtes dichtbij de werkplek een gunstig 
effect op groepscohesie (Lee & Brand, 2005). 
Er vanuit gaande dat de bevindingen uit tabel 1 juist zijn, hebben we 
de volgende hypothese opgesteld:
Koffiecorners waar mensen zich kunnen terugtrekken leiden tot meer informeel 
overleg over het werk.

De innovatie 
Om deze hypothese te toetsen is bij een kantoororganisatie de koffie-
corner verbeterd. In de oude situatie was de koffiecorner open en 
dichtbij. Iedereen kon zien wie er koffie aan het tappen was. Er was 
geen mogelijkheid om even te zitten met een groepje. In de nieuwe 
situatie was er sprake van een gezellig ingerichte afgeschermde ruimte 
met stoelen, zodat informeel overlegd kon worden.
Om het effect van de verandering te meten is het TNO andante meet-
systeem gebruikt. Dat bestaat uit een aantal camera’s en microfoons. 
Achteraf kan met software een analyse gedaan worden. Zo is bijvoor-
beeld rondom de koffiecorner een denkbeeldige cirkel getrokken in 
de software. Het passeren van die lijn wordt geregistreerd. Dit is zo 
gedaan dat er vastgesteld wordt wanneer er twee of meer mensen 
zich in de cirkel bevinden. Wanneer er twee of meer mensen binnen 

de cirkel zijn, worden de via microfoons 
opgenomen geluiden geregistreerd en soft-
warematig wordt vastgesteld of er een 
gesprek plaatsvindt. Deze gesprekken zijn 
geteld en geanalyseerd op inhoud. In een 
conversatie tussen twee personen kunnen er 
meerdere gesprekken plaatsvinden, bijvoor-

beeld over vakantie, de baas en een project. 
Dit is dan als drie gesprekken geregistreerd. 
Overigens is dit meten vooraf voorgelegd 
aan de werknemers en is er toestemming 
verleend. De gegevens werden niet binnen 
het bedrijf aan de leidinggevenden verstrekt 
zonder toestemming van de werknemers. 

Het effect
In tabel 2 (zie pagina 19) is te zien dat het 
aantal malen bij de koffiecorner zijn, meer in 
de oude situatie voorkwam. Ondanks die 
afname van het aantal bezoeken, zijn er in de 
nieuwe situatie meer gesprekken geregi-
streerd. De meerderheid van deze gesprekken 
ging over het werk (rond de tachtig/negentig 
procent). In het begin werden de werknemers 
in beide situaties (oud en nieuw) duidelijk 
beïnvloed door de camera’s en microfoons, 
die data zijn weggegooid. Overigens wanneer 
deze data worden meegenomen, is dezelfde 
trend zichtbaar. Het aantal gesprekken over 
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Figuur 1. Schematische weergave van het 

opnemen van geluid en beelden in een 

kantooromgeving.
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operationele zaken daalde percentueel en het 
aantal gesprekken over strategische zaken 
steeg. Dat is ook voorstelbaar, want wanneer 
je rustig even kan zitten, zou je dit soort inge-
wikkelde zaken beter kunnen bespreken.
Op basis van deze studie zou je voorzichtig 
de conclusie kunnen trekken dat een afge-
schermde koffiecorner met een zitje beter is 
voor het informeel overleg dan een open kof-
fiecorner zonder zitje. Wanneer we Lloyd 
(2001) zijn ideeën volgen dat tachtig procent 
van de creatieve ideeën ontstaan in informele 
bijeenkomsten, dan levert dit een bijdrage aan 
de innovatiekracht van een bedrijf. En wan-
neer we Lee & Brand (2005) volgen dan zou 
de groepscohesie ook worden bevorderd 
door deze kleine overlegplek dichtbij de 
werkplek, wat op zich weer binding met het 
kantoor zou kunnen veroorzaken. 
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Tabel 2. Verschil in aantal en karakter van gesprekken bij twee verschillende type koffiecorners.  

 oud niEuw

Aantal keer dat de lijn (cirkel) is gepasseerd 239 170

Aantal gesprekken dat is geregistreerd* 338 514

Percentage van de gesprekken over het werk 90% 84%

Percentage gesprekken over strategische werkzaken* 51% 63%

Percentage gesprekken over operationele zaken * 39% 21%

Percentage gesprekken, die niet direct met werk te maken hebben 10% 16%
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