
Bij de rondleiding door het Arsenaal zien we het volgende  

 

Boekenopslag 

 Er zijn veel boekenplanken gekomen in de kamers (ten koste van schilderijen of aankleding). 
 Er zijn ook veel boekenkasten op de gangen. Aan de rechterkant van het gebouw zijn 

boekenkasten op de gang geplaatst die via het secretariaat gekoppeld worden aan een 
medewerker of medewerkers. In deze kasten staan boeken, maar kunnen ook het archief zijn 
voor een opleiding of andere dossiermappen kunnen erin geplaatst worden.  

 
Werkkamers  

 Over de naambordjes met magneten bij de werkkamers is iedereen wel tevreden.  
 Er zijn eenpersoons, tweepersoons en vierpersoonskamers. De meeste werkkamers zijn rond de 

14m2 of 28 m2. 
 In de eenpersoonskamers in een kleine overlegplek. In de andere kamers staat een 

aanschuifstoel, zodat als er iemand voor kort overleg langs komt ergens kan zitten.  
 Afspraken zijn er gemaakt over het folie op de ramen aan de gangkant. Soms is het lastig te zien 

of een collega aanwezig is.  
 Werkkamers zijn erg geluidsdicht. Zelfs zo geluidsdicht dat collega’s die op de deur kloppen soms 

binnen in de kamer niet gehoord worden. 
 In onderlinge afstemming met een aantal collega’s zijn afspraken gemaakt over wie er gebruik 

kunnen maken van de werkkamers. Door het salto-slot kun je bijv afspraken maken wie er in de 
werkkamer kan en wie er gebruik kan maken van de werkkamer (bij afwezigheid). Zo kan je 
elkaars kamer gebruiken voor (TEAMS) overleg of rustig werken.  

 Het spontaan afspreken met studenten blijkt lastiger in een gedeelde kamer. Vaker wordt er nu 
gebruik gemaakt van een online afspraak.  

 Een gevolg van samen een kamer delen is dat de een of de ander er vaker voor kiest om thuis te 
werken.   

 De Wifi in het Arsenaal is in sommige kamers zwak, dus gaat er wel eens een collega in een 
kamer zitten waar het signaal sterken is. (opmerking projectgroep: laptops in een docking station 
werken via een vaste internetverbinding) 

 In de werkkamer zitten vaste stopcontacten op moeilijk vindbare plekken/ zijn te weinig.  
 Phd’s delen een vierpersoonskamer, maar zijn eigenlijk nooit allemaal tegelijk aanwezig. Zij 

maken afspraken over een gezellige klets-koffiepauze én wanneer iedereen weer stil is en aan 
het werk gaat. Dat gaat heel goed.  

 Als één van de Phd’s moet overleggen via Zoom of Teams dan gaat diegene apart zitten in een 
kleinere kamer.  

 De ‘cubicles/huisjes’ waar studieadviseurs studenten ontvangen zijn nog niet naar tevredenheid. 
De ruimte voelt klein en er is te weinig privacy. Hiervoor wordt nog een oplossing gezocht.  

 De dames van het secretariaat hebben een verrijdbare balie en glazenschuifwand, zodat ze 
buiten openingstijden geconcentreerd kunnen werken en het heel duidelijk en uitnodigend is als 
ze open zijn.  

 De meeste collega’s zijn best positief tevreden over de werkomgeving. 
 



 

Zalen / Overlegplekken 

 De twee onderwijszalen zijn active learning classrooms. De tafels zijn te verdraaien in andere 
opstellingen.  

 Vanaf de in gebruik name van het gebouw zit de study lounge vol.  
 De research master ruimte moet nog meer bekendheid krijgen. Na corona zijn studenten nog 

niet terug gekomen. Deze ruimte is extra vierkante meters, valt buiten de werkpleknorm.  
 De studieverenigingen zijn blij met hun ruimte en de plek die zij in het gebouw hebben.  
 Een hybride-overlegkamer die officieel voor vijf personen is, is niet erg ruim. Eerder voor 4-

personen.  
 De vergaderzalen zijn te boeken via Outlook en voor de gehele faculteit beschikbaar. Dit levert 

geen problemen op qua overbezetting. 
 De overlegplekken worden weinig gebruik bij overleg met studenten. Het voelt lastig om een 

afspraak met een student te maken en dan ook een reservering te moeten maken voor de 
overlegkamer. Vaker wordt de eigen werkkamer gebruikt als je weet dat je collega er die dag niet 
is.  

 Uit de ervaring blijkt dat kleine vergaderkamers handig zijn voor de Phd’s voor zoommeetings. 
 

Common room 

De gezamenlijke (lunch)ruimte draagt bij aan ontmoetingen met collega’s en ontspanning tussen de 
bedrijven door. De voorzieningen in de ruimte zijn goed; cooker, koelkast, tafeltennistafel. Het is een 
gezellige ruimte waar je graag even pauzeert.  

 

Duurzaamheid 

 het hout van de trappen komt uit het gebouw zelf en is dus gerecycled.  
 Leuk weetje; de tafel in de Common Room en de Vergaderzaal op de begaande grond zijn 

gemaakt van militaire jasjes, erg duurzaam. 
 Zonnepanelen: op het Arsenaal liggen nu 170 panelen met een maximum vermogen van 62900 

Wp. De berekende opbrengst van de panelen ligt op 50320 kwh per jaar. 
 Het Arsenaal wordt aangesloten op het warmte-koude opslag systeem bij ingebruikname van 

Cluster Zuid, de boringen zijn reeds verricht op de pleinen van Cluster Noord en Zuid.     
 

Gangen, kolfruimte en postvakjes 

 De postvakken in het Arsenaal zijn niet makkelijk vindbaar, zeker niet voor studenten.  
 De deuren (en gangen) moeten ook goed toegankelijk zijn voor studenten, zodat ze de docenten  

kunnen vinden.  
 De kolfruimte is zeer netjes en goed uitgerust met een uitklapbare stoel, een wastafel en een 

koelkast en afsluitbare deur.  

 

 


