
©
 Ecophon G

roup
SaintG

obain Ecophon
©

 Ecophon G
roup

Psychoakoestiek onderzoek

De afbeelding wordt nu in de juiste verhouding weergegeven.

©
 Ecophon G

roup



©
 Ecophon G

roup Teamprofiel



©
 Ecophon G

roup Activiteiten en mate van concentratie
5% 10%

2%

41%10%

20%

10% 2% Overleg en presentaties weg van de werkplek
Vergaderingen en overleg bij de werkplek
Telefoongesprekken weg van de werkplek
Telefoongesprekken bij de werkplek
Complexere taken achter de computer
Eenvoudigere taken achter de computeren
Stilte werk zoals lezen, schrijven en denken
Werken in groepen

10%

30%

30%

20%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

% RespondentenBenchmark Participants



©
 Ecophon G

roup Tevredenheid kwaliteit werkomgeving bij verschillende activiteiten
Ondanks dat er nog vier extra werkplekken bij zijn gekomen ten opzichte van de oude situatie, zien we dat:
- op alle aspecten is een verbetering te zien op hoe de medewerkers denken dat de omgeving de verschillende activiteiten ondersteunt;
- Fleurop in de na-situatie op bijna alle punten, behalve het voeren van vertrouwelijke gesprekken en telefonische conversaties volgens 

medewerkers beter scoort dan de beste 25% van de benchmark.

* De data is de sluitingsdata van de vragenlijst

Voor (5-7-2017*)                                            Na (10-11-2017*)
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Ten opzichte van de oude situatie geeft in de nieuwe situatie nog maar 62,5% van de medewerkers aan dat het 
geluidsniveau het uitvoeren van het werk enigszins moeilijk maakt, ten opzichte 70% in de oude situatie.

Voor (5-7-2017*)                                            Na (10-11-2017*)
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Ten opzichte van de oude situatie geeft in de nieuwe situatie aan dat ze geloven dat de geluidsomgeving een positief effect 
heeft 25% (was 0%), 50 % merkt geen effect (was 40%), 25% merkt een negatief effect (was 60%).

Na (10-11-2017*)Voor (5-7-2017*)
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- Op bijna alle aspecten is een verbetering te zien ‘(-)’. Hierbij gaat het met name om het verstaan 
van klanten aan de telefoon, afleiding van overgaande telefoons, helder nadenken en minder 
verstoringen bij het afmaken van een belangrijke taak.

- Op een aantal elementen is een verslechtering te zien ‘(+)’. Afleiding door gesprekken dichtbij 
heeft waarschijnlijk een relatie tot de nieuwe indeling waarbij men dichter bij elkaar zit. Dit kan 
op gelost worden door ook de vijf werkplekken die wat meer afgeschermd zijn aan de 
rechterkant te gebruiken. Ook kan voor het verbeteren van concentratie een beter sluitende 
headset, zoals eerder aanbevolen worden aangeschaft. Verder is een verslechtering van 45% 
te zien in het nemen van beslissingen. Deze lijkt een contradictie te zijn met de overige 
resultaten. Interviews moeten uitwijzen, waar dit aan zou kunnen liggen. 
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De tevredenheid is toegenomen met 37,5% na aanpassingen, ondanks dat ze met dubbele bezetting in dezelfde ruimte zitten. Verder zijn 
er geen respondenten meer die zeer ontevreden zijn (-30%) en zijn ook de ontevreden respondenten afgenomen met 27,5%.

Na (10-11-2017*)Voor (5-7-2017*)
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Ten opzichte van de oude situatie lijkt het in de nieuwe situatie makkelijker om geluid af te blokken. Dit kan komen door de 
lagere geluidsniveaus en de afscherming door schermen.

Na (10-11-2017*)Voor (5-7-2017*)
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Het gevoel van controle over de geluidsomgeving schijnt ook significant verbeterd te zijn ten opzichte van de oude situatie. 
Dit kan te maken hebben met de verlaagde geluidsniveaus.

Na (10-11-2017*)Voor (5-7-2017*)
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• De enige plek waar nog 'geluidsoverlast' is, is in het midden. 
• bovenstaande antwoorden hebben betrekken op de werkplek waar ik nu zit (tussen de nieuwe 

schermen. Aan de buitenkant van de schermen werkt concentratie beter dan tussen de schermen, 
omdat het geluid van vier personen hiertussen blijft hangen. 

• De schermen hoger en langer naast het bureau laten doorlopen. Zodat het geluid van collega's achter 
de schermen blijft.

• Er is zeker verschil met de oude situatie. Het kippenhok is geen kippenhok meer, en dit is positief. Voor 
mij persoonlijk is het een enorme verandering omdat ik me in mijn oude situatie beter kon afsluiten 
omdat ik er verder van af zat. Nu zit ik er tussen en hoor ik alles, langszaam aan gaat het steeds beter 
om me hiervoor af te sluiten. Kost gewoon wat tijd en komt ook zeker goed. Heb hiervoor ook wat 
veranderingen voor doorgevoert. Je moet ook niet alles willen horen, dat is iets waar ik mezelf op train.  
Een betere koptelefoon zou hier zeker bij helpen.

• Ik ben erg blij met deze verandering. Ik vind het heel fijner werken zo. Ik zei voorheen dat ik het niet 
erg zou vinden om geen radio meer te horen, maar hier ben ik op terug gekomen. Een zacht 
achtergrond muziekje lijkt me wel fijn.

Opmerkingen medewerkers na-situatie
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