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DE OPLEIDING WORKPLACE MANAGEMENT 

Met de opkomst van kenniswerk neemt de noodzaak voor 
organisaties toe om medewerkers adequaat te ondersteunen 
bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden, zowel 
in de kantooromgeving als op de werkplek thuis. Deze 
ontwikkeling vraagt om een integrale benadering van 
workplace management: vakgebieden als human resource 
management, ICT, vastgoed, facility management en 
mobiliteit zijn in de context van de werkomgeving 
nadrukkelijk!met elkaar verbonden. Dit komt bij steeds meer 
thema’s naar voren, zoals: vitaliteit en welzijn van de 
medewerker, workplace branding, hybride werken, 
duurzaamheid. Daarbij werkt de coronacrisis als katalysator; 
manieren van werken veranderen structureel en mensen zijn 
zich meer bewust van hun behoeften en werkomgeving. 

Deze ontwikkeling vraagt om T-shaped workplace 
professionals, die specialistische vakkennis combineren met 
brede basiskennis van alle betrokken disciplines. Ook 
hebben zij de juiste vaardigheden nodig om met een brede 
blik te kunnen analyseren en communiceren, zowel met 
gebruikers als met beslissers. 

HOE GAAT DE OPLEIDING IN ZIJN WERK? 
 
De opleiding bestaat uit 6 modules: 
1. Introductie workplace management 
2. Mens en organisatie 
3. Werklocaties en mobiliteit 
4. Werkplek en services 
5. ICT en Smart buildings 
6. Businesscase en afronding 

Daarnaast wordt een realistische businesscase ontwikkeld, 
als rode draad door de modules. Hierdoor leer je de nieuwe 
inzichten en vaardigheden meteen toe te passen in de 
praktijk.
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RESULTATEN  

Je hebt kennis over de verschillende disciplines die komen 
kijken bij het hedendaagse workplace management. Je weet 
daarbij de vaardigheden toe te passen binnen jouw 
organisatie en kan samenwerken met de andere betrokken 
afdelingen. 

VOOR WIE? 

De opleiding workplace management is voor professionals 
op de vakgebieden van Facility Management, Human 
Resource Management, ICT, vastgoed, mobiliteit, 
maintenance en duurzaamheid. Daarbij is drie jaar relevante 
werkervaring op HBO- of WO-niveau wenselijk. De opleiding 
is gericht op verbreding en op samenwerking tussen de 
verschillende vakdisciplines.
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Doe mee met de opleiding workplace  
management in 6-dagdelen

MODULE 1: INTRODUCTIE WORKPLACE MANAGEMENT 

De eerste module van de opleiding heeft als doel om elkaar 
te leren kennen en de individuele leerdoelen / verwachtingen 
te bespreken. Er zal een overzicht gegeven worden van het 
programma de ontwikkeling en het speelveld van workplace 
management wordt geschetst. 

Vanuit een opdrachtgever wordt een businesscase 
ingebracht die als rode draad door het programma loopt.

MODULE 4: WERKPLEK EN SERVICES 

De vierde module gaat over de vakgebieden huisvesting 
management, interieurontwerp en facility management. Hoe 
zorg je als organisatie voor een ideale werkomgeving en hoe 
ga je om met thuiswerken en een veranderende 
samenstelling van mensen op kantoor? 

JAN GERARD HOENDERVANGER | JGH ADVIES

MODULE 3: WERKLOCATIES EN MOBILITEIT 

Werklocaties en mobiliteit gaat over de vakgebieden 
vastgoedmanagement  en mobiliteitsmanagement; co-
working spaces (vastgoed-as-a-service).  

Nieuwe concepten en uitdagingen ontstaan met de dag. In 
de derde module leer wat hierin de trends zijn en hoe jij als 
persoon en als organisatie hier het best op kan inspelen om 
maximale impact te maken.
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MODULE 5: ICT EN SMART BUILDINGS 

De module ICT en smart buildings gaat over de vakgebieden 
ICT management,  data management, tools voor digitaal 
werken en smart building technologie.  

Data wordt met de dag belangrijker en kan, wanneer goed 
ingezet, voor veel waardevolle informatie zorgen. Wat zijn de 
trends qua digitalisering en hoe ga jij hier mee om als 
workplace manager wordt uitvoerig behandelt. 

MODULE 6: BUSINESSCASE EN AFRONDING 

Tijdens de laatste module worden de resultaten van de 
individuele businesscases gepitcht voor de andere 
deelnemers en de opdrachtgever. Hierin komen de 
verschillende disciplines naar voren die een hedendaagse 
workplace manager moet beheersen en ben jij in staat om 
alle kennis en vaardigheden toe te passen binnen jouw eigen 
project of organisatie.
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MODULE 2: MENS EN ORGANISATIE 

Tijdens de tweede module gaat het over de vakinhoud van 
human resource management, organisatiepsychologie en 
organisatieontwikkeling. Hierover zullen de trends met 
betrekking tot workplace management besproken worden en 
zullen actuele ontwikkelingen overgebracht worden. Zeker in 
deze tijd blijkt dat het menselijke aspect cruciaal is in de de 
werkomgeving. Een integrale aanpak is hiervoor essentieel. 
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