
Opleiding 

Leer een waardevolle 
werkomgeving te ontwerpen

De Facilitair Professional als 
Strategisch Ontwerper



De meerwaarde 
van de facilitair 
professional 
als strategisch 
ontwerper voor 
de organisatie
Het is een misvatting dat ontwerpen in de 
werkomgeving enkel over het ontwerpen van 
het interieur gaat. Een strategisch ontwerper 
beschouwt de werkomgeving als een integraal 
geheel, waarbij o.a. interieur, producten en 
facilitaire diensten naadloos op elkaar aan  
sluiten. Hiermee wordt de werkomgeving 
een verrijking van je organisatie en diens 
strategische doelen. Er is een grote behoefte 
aanfacilitair professionals die in staat zijn 
deze dienstverlening zo te ontwerpen dat 
er een meerwaarde gecreëerd wordt voor 
de organisatie en haar medewerkers. 

De rol van de strategisch ontwerper is 
van groot belang in het realiseren van 
werkende concepten. Het ontwerp komt 
echter pas goed tot zijn recht als het proces 
professioneel wordt begeleid. De  facilitair 
professional heeft de positie om de rol als 
strategisch ontwerper op zich te nemen, 
maar doet dit nog in onvoldoende mate. 

Hoewel facility management een relatief 
jong vakgebied is, is de invloed en waarde 
op het functioneren van een organisatie 
enorm. Vanuit de beroepspraktijk is er de 
behoefte om aandacht te besteden aan 
de rol van de  facilitair professional in het 
ontwerpproces van de werkomgeving. Om die 
reden is de opleiding ‘De Facilitair Professional 
als Strategisch Ontwerper’ ontwikkeld om  
facilitaire professionals een strategische rol 
te kunnen laten nemen in het ontwerpen 
van de werkomgeving en zo waarde toe te 
voegen aan de organisatie. In de opleiding 
leer je met succesvolle ontwerpprocessen, 
-methodes en -tools te werken en leer je dit 
toe te passen op jouw dagelijkse praktijk.

Wat levert de 
opleiding je op? 
 
Met de opleiding vergroot je 
je toegevoegde waarde als 
Facilitair Professional 
• Inhoud geven aan betekenisvolle 

werkomgevingen voor mens, organisatie en 
maatschappij;

• Regievoeren op ontwerpprocessen vanuit je 
rol als strategisch ontwerper;

• De visie van de organisatie vertalen in 
ontwerpeisen voor een betekenisvolle 
werkomgeving; 

• Hoe je met design thinking tot succesvolle 
uitkomsten van projecten komt;

• Een fundament te bouwen zodat je 
organisatie in staat is om strategische facilitaire 
ontwerpprocessen vorm te geven;

• Hoe de eindgebruiker de werkomgeving gaat 
waarderen, omdat je dienstverlening voorziet 
in zowel de uitgesproken als onuitgesproken 
behoefte;

• Te anticiperen en mee te bewegen op de 
continu veranderende omstandigheden;

• Complexe vraagstukken eenvoudig en 
hanteerbaar te maken. 



Module 1  
Inleiding in strategisch ontwerpen en het 
onderzoeken van behoeften 
 
In de eerste module wordt kennisgemaakt met het begrip 
strategisch ontwerpen en het belang van ontwerpen voor het  
facilitair domein. Na de eerste trainingsdag start je met het 
ontwerpproces in je eigen praktijk. Omdat het ontwerpen een 
chaotisch proces kan zijn, gebruiken we een heldere methodiek: 
design thinking. De eerste stap is het onderzoeken en ontdekken 
van de functionele en affectieve (emotionele) behoefte van 
zowel de organisatie als de gebruikers. Door het leren gebruiken 
van verschillende tools, zoals de context map, de empathy 
map en de stakeholder map, verken je de context van de 
medewerker in de werkomgeving, krijg je meer inzicht in de 
beleving van de eindgebruiker en het netwerk van stakeholders 
waarin de werkomgeving wordt gecreëerd.  

 
Module 2  
Het regisseren van het ontwerpproces voor 
een betekenisvolle werkomgeving 

In de tweede module leer je grip krijgen op het ontwerpproces 
door deze te regisseren. Ook leer je de doelen van de 
organisatie te vertalen naar een ontwerpopgave en 
vervolgens naar de concrete opdrachten waar jij als facilitair 
professional de verantwoordelijkheid voor draagt. Strategisch 
ontwerpen is een integraal proces, waar een multidisciplinair 
team bij betrokken is. Je krijgt inzicht in hoe dit team samen 
te stellen, te begeleiden en te sturen in de juiste richting.  En 
je krijgt instrumenten aangereikt om het ontwerpproces 
te faciliteren, zoals journey-mapping en co-creatie.

Module 3 
Experimenteren om te leren wat werkt 
 
In module 3 bespreken we de cases waar de deelnemers 
aan gewerkt hebben en ontvang je feedback om vervolg 
te geven aan je project. Tussen de tweede en  derde 
module heb je gewerkt aan een sterk concept voor het 
(verbeteren van het) ontwerp van de werkomgeving. 
In de laatste module leer je om het concept tastbaar te 
maken in een prototype en een experiment op te zetten 
om het concept te kunnen testen. Vroeg testen zorgt ervoor 
dat je geen geld en tijd verspilt aan het realiseren van 
ontwerpen die achteraf toch niet goed blijken te werken.

 

Het opleidingsprogramma
 
De opleiding ‘De  Facilitair Professional als Strategisch Ontwerper’ bestaat uit drie modules van ieder 1 dag. 
Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met individuele opdrachten die je leren de theorie praktisch toe te 
passen op je eigen situatie. Tussen de fysieke opleidingsdagen door zijn online momenten ingepland, waar 
de voortgang met jouw onderwerp wordt besproken en een introductie op de volgende lesdag wordt 
gegeven. Zo kun je het maximale resultaat behalen met deze opleiding. 



Docenten 
 

Fieke Sluijs 
Fieke is freelance learning 
experience designer, design 
sprint facilitator en trainer design 
thinking. Zo helpt zij individuen 
hun creatief zelfvertrouwen te 
versterken en begeleidt zij teams 
bij innovatietrajecten. Daarnaast 
werkt zij als onderzoeker voor de 
Universiteit Utrecht. 

*Wisselende gastdocenten

Praktische informatie 
Duur 
In totaal duurt deze opleiding 3 dagen 
exclusief (online) voortgangsmomenten en een 
terugkomdag aan het einde van de opleiding. 

Groepsgrootte
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers.

Data en kosten
Informatie omtrent startdata en kosten vind je op 
www.nextlevel.fm. Hier is het tevens mogelijk aan 
te melden voor de opleiding of een (telefonisch) 
gesprek aan te vragen.

Locatie
Het schitterende landgoed Zonheuvel, 
Amersfoortseweg 98, Doorn.  
www.landgoedzonheuvel.nl.

Intake
Je ontvangt een intake voorafgaand aan de 
opleiding om de leerdoelen en praktijkcasus te 
bespreken.

Incompany programma
Voor mogelijkheden om het programma 
incompany te laten plaatsvinden kun je contact 
opnemen via info@nextlevel.fm 
 

Meer informatie en 
aanmelden  
 
Wil je meer weten over de opleiding, (het 
aanbod van) Next Level FM of de mogelijkheden 
voor in company trainingen en workshops? Neem 
dan contact op via info@nextlevel.fm 
Direct aanmelden kan op www.nextlevel.fm. 
 
 

 
 

Eefke Winkelmolen 
Eefke heeft een achtergrond 
in het onderzoeken van 
gezonde werkomgevingen 
vanuit een vastgoedkundige en 
psychologische blik. Door deze 
verschillende perspectieven kijkt 
ze vanuit een integrale invalshoek 
naar de werkomgeving. 



Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding is bedoeld voor FM-professionals 
die werken aan het organiseren van de 
werkomgeving en handvatten nodig hebben 
om dit op een waardegedreven manier te 
doen, zodat waardecreatie ontstaat. 

Over Next Level FM
 
Next Level FM is een platform met als doel 
vooruitstrevende FM-organisaties en de 
wetenschap te verbinden om samen de 
ontwikkeling te maken naar een nieuwe 
vorm van samenwerking op facilitair gebied. 
In de praktijk lopen FM-organisaties – aan 
opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde – 
tegen vraagstukken aan die voortkomen uit 
een toenemende omgevingscomplexiteit en de 
hogere eisen aan de bedrijfsvoering die hierbij 
horen. 

Action learning
De opleiding is gebaseerd op Action Learning. 
Dat is een manier van leren waarbij je wordt 
gestimuleerd oplossingen te vinden voor 
jouw specifieke organisatiedoelen waarbij 
tegelijkertijd jouw persoonlijke leerdoelen 
centraal staan. Je brengt een eigen 
organisatievraagstuk mee en past hierop het 
geleerde meteen toe.

Van ondersteuning tot 
certificaat
 
Rondom elke module krijg je relevante 
artikelen, presentaties en checklists mee als 
naslagwerk. Daarnaast krijg je waardevolle tips 
en instrumenten die je meteen in de praktijk 
kan brengen. En heb je tussendoor vragen, 
dan zijn onze docenten beschikbaar voor 
online begeleiding. Na afloop van de opleiding 
ontvang je uiteraard een officieel certificaat. 
Toch is het beste bewijs van je deelname hoe jij 
voortaan als allround professional bijdraagt aan 
succesvolle samenwerkingen.



 
Info@nextlevel.fm
www.nextlevel.fm
Amersfoortseweg 98 
3941 EP
Doorn


