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Benodigde ruimte werkplekken
INLEIDING
De minimaal benodigde ruimte voor een kantoorwerkplek wordt bepaald door het voor de functie
benodigde meubilair, de bedieningsruimte en de verkeersruimte op de werkplek. NEN 1824 is de
Nederlandse norm voor het vaststellen van het minimumvloeroppervlak (kantoorwerkplekken). De
wettelijke basis is art. 3.19 Arbobesluit. Belangrijk is namelijk om te realiseren dat het ingrijpen in de
norm van het aantal m2 werkoppervlakte consequenties heeft voor de klimaatbeleving en de
(ergonomische) inrichting van de werkplek.
Normering op basis van NEN 1824:
Uitgangspunt is een basiswerkplek per persoon.
De minimaal benodigde oppervlakte wordt aangevuld afhankelijk van de situatie.
Basiswerkplek (kantoorstoel, werktafel, beeldschermopstelling, bergruimte onder werktafel) minimaal
7 m²
Een upgrading van de minimum oppervlakte voor de basiswerkplekken is als volgt:
voor een toegang van het vertrek +01 m² voor een staande kast +01 m²
voor een overlegmogelijkheid met maximaal 4 personen +01 m² per persoon
voor een overlegmogelijkheid met 5 personen of meer +01.5 m² per persoon
voor het overige meubilair en apparatuur (printer e.d., archiefkasten ) + eigen oppervlakte +
gebruiksoppervlakte.
De norm voor de basiswerkplek geldt alleen voor administratieve werkplekken die grote delen van de
dag in gebruik zijn. Werkplekken die slechts één of twee uur per dag of slechts één dag per week in
gebruik zijn, hoeven niet aan de normen te voldoen.
Voorbeeld:
Voor een ruimte bedoeld voor drie personen, inclusief 3 staande kasten en een overlegmogelijkheid
voor vier personen is de totaal benodigde oppervlakte:
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