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Inleiding: De provincie Groningen is gehuisvest in een historisch pand, met naderhand 

aangebouwde delen. Het onderhoud en beheer van dit gebouw is een uitdaging. In 2012 

is de jongste vleugel ingrijpend verbouwd, met als doel een moderne kantooromgeving 

te creëren voor de ambtenaar van de toekomst. De provincie wil een aantrekkelijk 

werkgever zijn, en de werkomgeving speelt daarbij een belangrijke rol, in samenhang 

met goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. De afdeling Facilitaire 

Zaken werkt samen met Personeel en Organisatie om dit verantwoord in te richten. 

Binnen een vast kader worden de wensen van de medewerker zoveel mogelijk 

gehonoreerd.  

 

Methoden en technieken: Er komen vier aspecten aan de orde: a. De inrichting van 

het gebouw is efficiënter, maar de indeling in kamers en open werkruimte biedt 

voldoende werkplekken. Filosofieën over taakgerelateerde werkplekken worden creatief 

toegepast. Deels met succes, deels met uitdagingen. b. Werken-en-bewegen wordt 

gestimuleerd door voorzieningen op verschillende plekken. Deze voorzieningen betreffen 

meubilair en mogelijkheden tot ontspanning. c. De frequente klachten over klimaat willen 

we verminderen. In een aparte experimentele vleugel is een klimaatsysteem toegepast, 

gebaseerd op lichte overdruk. De ervaringen worden nog geëvalueerd, maar zijn 

veelbelovend. Met name tochtklachten zijn over. d. Door digitalisering vervaagt de grens 

werk-prive, maar ook worden de werktijden minder afgebakend. In dezelfde 

experimentele vleugel is het mogelijk te werken 7-23 uur. Doel is 24/7.  

 

Resultaten: Met andere grote werkgevers worden ervaringen gedeeld, bijvoorbeeld via 

de Community of Practice waarin de Hanzehogeschool en anderen onderzoek doen naar 

een Healthy Workplace. We onderzoeken de mogelijkheden voor verdere samenwerking, 

bijvoorbeeld een Minor.  

 

Conclusie: De nieuwe werkomgeving wordt ervaren als prettig en stimulerend, het biedt 

veel mogelijkheden voor medewerkers om hun werk op een eigen manier te doen. 

Bevlogen als zij zijn, grijpen ze die mogelijkheid aan. Studenten die voor een werkbezoek 

komen, constateren tot hun verbazing dat de provincie geen stoffige organisatie is, maar 

een moderne werkgever, al druk bezig met de toekomst.  



Grootspraak? Misschien, maar wanneer je zorgt voor goede arbeidsomstandigheden dan 

kan het je gebeuren dat je er bij een medewerkersonderzoek in dit geval door Effectory, 

uitrolt als Beste Werkgever. Een onderscheiding die wij in 2017-2018 met gepaste trots 

en bescheidenheid mochten voeren.  

 

 

 


