
Bij veel bedrijven en instellingen is de 
organisatie rond vergaderzalen een 
ondergeschoven kindje. Enerzijds is sprake 
van ‘claimgedrag’, anderzijds is de werkelijke 
bezettingsgraad laag, vaak minder dan 25 
procent. Een goed reserveringssysteem 
is daarom geen overbodige luxe. Zeker nu 
vierkante meters efficiënt moeten worden 
gebruikt en vergaderzalen juist duurder 
worden ingericht met up to date faciliteiten. 
Zo’n reserveringssysteem geeft real 
time inzicht in de bezetting en benutting, 
voorkomt dubbele boekingen en vermindert 
leegstand door claimgedrag en no-shows. 
En het levert heldere rapportages over het 
daadwerkelijk gebruik,  handig voor het correct 
doorberekenen van de kosten.

Reflex RoomManager is zo’n 
reserveringssysteem voor vergaderzalen. 
Als internetapplicatie ‘in de cloud’ is het 
tevens de perfecte oplossing voor het delen 
van vergaderzalen in een flexkantoor of 
bedrijfsverzamelgebouw waar bedrijven en 
instellingen ieder hun eigen IT-omgeving 
hebben. En bijvoorbeeld ook voor flex- en 
thuiswerkers van verschillende organisaties 
die samen willen vergaderen.

Reserveringssysteem voor optimale bezetting 
van vergaderzalen

Makkelijk reserveren, 
ook via mobiele telefoon

Geen dubbele boekingen 
of no-shows

 
Betere bezetting 

vergaderzalen
 

Meer inzicht en overzicht 
voor de facility manager

Ook ideaal voor flexkantoor 
en bedrijfsverzamelgebouw
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Claimgedrag

Het is een bekend fenomeen. Je maakt afspraken via Microsoft Outlook of Google Calender 
en je wil vervolgens een vergaderruimte reserveren. Maar helaas, alle zalen zijn bezet op 
het gewenste tijdstip. Tenminste, dat vermeldt de agenda. Maar iedereen weet: lang niet alle 
vergaderingen gaan door en de planning is niet altijd even goed geregeld. Vandaar ook het 
wijdverbreide ‘claimgedrag’. Je kunt beter een vergaderzaal reserveren (voor het geval dat), 
dan  achter het net vissen als je ‘m echt nodig hebt. Het lijkt wel het spel met de handdoek en 
de ligstoel aan het zwembad van het hotel. En wat te denken van die andere veel voorkomende 
irritatie: het aankloppen bij of pardoes binnenlopen in een volle vergaderzaal met de vraag 
wanneer de ruimte vrij komt. Vervelend en inefficiënt.

Minder dan een kwart van de tijd bezet

Bij veel bedrijven en instellingen is de organisatie rond vergaderzalen een ondergeschoven 
kindje. Dat blijkt ook uit de geringe hoeveelheid gegevens die daarover te vinden is.  
Thomas de Ruiter van onderzoeksbureau méét publiceerde in 2013 bevindingen van twee 
jaar metingen. Vergaderzalen blijken minder dan een kwart van de tijd bezet, waarbij de 
beschikbare ruimte gemiddeld voor minder dan de helft wordt benut, is zijn conclusie. Voor 
vergadertafels in kantoorruimtes ligt de bezettingsgraad zelfs op minder dan 15 procent. In 
het rapport ‘Het gebruik gemeten; bezettingsgraden in kantorenland’ komt het Center for 
People and Buildings van de TU Delft in oktober 2014 met cijfers in dezelfde orde van grootte: 
een bezettingsgraad van 25 procent voor overlegplekken in flex-kantoren en 14 procent in 
kantoren met vaste werkplekken. 

Digitale faciliteiten

Een opmerkelijk gegeven, die lage bezettings- en 
benuttingsgraden, want er staat steeds meer druk op de 
kosten per werkplek: bedrijven en instellingen proberen 
de vierkante meters zo efficiënt mogelijk te benutten. 
Tegelijkertijd worden vergaderzalen en overlegruimtes in 
toenemende mate voorzien van een prettige,  
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Vergaderzalen blijken minder dan een kwart van de tijd 
bezet, waarbij de beschikbare ruimte gemiddeld voor 
minder dan de helft wordt benut.

Thomas de Ruiter
 
onderzoeksbureau méét



functionele inrichting met digitale faciliteiten en nieuwe technologie. Denk aan hoge 
kwaliteit audio, een beamer (projector) met meerdere LCD- en LED-schermen, interactieve 
touchscreens, en snelle (internet)verbindingen voor laptop, tablet en mobieltje. We willen 
content en (big) data snel voorhanden hebben en kunnen delen, liefst real time. Ook de 
beleving speelt steeds meer een rol, de moderne conference room geeft het idee dat je 
echt om de tafel zit met die collega’s in de VS of in het Verre Oosten. Kortom, de meeting 
verschuift van het statisch uitwisselen van ideeën middels een PowerPointpresentatie 
naar een dynamische, interactieve bijeenkomst waarbij allerlei media en kanalen het 
gezamenlijke creatieve werkproces stimuleren en ondersteunen.

Het Nieuwe Werken

Er is dus een wereld te winnen als het gaat om inzicht in en overzicht over de behoefte 
en het werkelijke gebruik van vergaderruimtes. De trend van Het Nieuwe Werken heeft in 
ieder geval gezorgd voor meer aandacht voor dit onderwerp. ‘Room Management is een hot 
topic geworden, doordat organisaties die Het Nieuwe Werken geïntroduceerd hebben, vaak 
aanlopen tegen het probleem dat de bezettingsgraad van de ruimtes en flexplekken moeilijk 
inzichtelijk te krijgen is. Daarnaast is vanwege de aan Het Nieuwe Werken gerelateerde 
flexibiliteit de kans groter dat collega’s bij elkaar de vergaderruimte of werkplekken 
inlopen,’ stelt het bedrijf Bis, onderdeel van Mood Media, Europees marktleider op 
het gebied van geïntegreerde audiovisuele systemen, inclusief meubilair, inrichting en 
verlichting.

Structureel en efficiënt informatie met elkaar delen

Tegelijk met de toenemende digitalisering en flexibiliteit neemt ook de behoefte en de 
noodzaak toe om structureel en efficiënt informatie met elkaar te kunnen delen, stelt Bis. 
‘Een kort overleg met directe collega’s, een teamvergadering over de projectvoortgang, 
structurele managementmeetings en belangrijke bestuursvergaderingen zijn slechts 
enkele voorbeelden van bijeenkomsten die cruciaal zijn om enerzijds de werkzaamheden te 
structureren en sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken en anderzijds de lange 
termijn strategie te bepalen.’

Vergaderzalen en overlegruimtes worden in toenemende mate voorzien van een 
prettige, functionele inrichting met digitale faciliteiten en nieuwe technologie.
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Combinatie van hardware en software

Geen wonder dat er de afgelopen jaren diverse bedrijven en adviesbureaus op de markt 
zijn verschenen zoals het eerder genoemde méét, om in te spelen op de groeiende 
behoefte om meer zicht te krijgen op de bezettings- en benuttingsgraden. 
Daarnaast verschijnen er systemen op de markt, vaak een combinatie van hardware en 
software, die bedrijven en instellingen dezelfde informatie direct kunnen leveren. Betere 
manieren om reserveringen en boekingen te maken worden gecombineerd met het 
verzamelen van gegevens over het gebruik van ruimten zoals vergaderzalen. Zo worden 
sensoren gebruikt en persoonsgebonden ID cards (personeelspassen) – via RFID uit 
te lezen met paslezers – om inzichtelijk te maken wie wanneer van welke ruimte of 
werkplek gebruik heeft gemaakt. Of zelfs real time, of een ruimte of werkplek op dit 
moment wordt gebruikt of niet.

Reflex RoomManager

Reflex RoomManager is zo’n reserveringssysteem voor 
optimale bezetting van vergaderzalen.

Gebruikers maken met het vertrouwde Outlook of 
Calender een afspraak en kunnen vervolgens via 
een add-in (speciale button) in datzelfde programma 
meteen een zaal reserveren. Vanaf elke locatie, via 
mobieltje, tablet, laptop of desktop. 

Naast de beschikbaarheid van vergaderzalen geeft het 
systeem een overzicht van de aanwezige faciliteiten 
zoals beamer en scherm. Ook kunnen aanvullende 
diensten worden geboekt, zoals specifieke faciliteiten, 
koffie of een lunch. 
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Real time inzicht en rapportages daadwerkelijk gebruik

Via een scherm in de zaal, gekoppeld aan het systeem, melden de gebruikers zich aan (en af). 
Op die manier biedt Reflex RoomManager real time inzicht in het werkelijke gebruik van elke 
vergaderruimte. Dat voorkomt dubbele boekingen en vermindert leegstand van zalen door 
onnodige boekingen en no-shows. Reflex RoomManager levert bovendien heldere rapportages 
over het daadwerkelijk gebruik. Handig voor het correct doorberekenen van de kosten.
Desgewenst kan een welkomscherm in de hal of bij de receptie worden geplaatst, met 
vermelding van zalen, reserveringen en gebruikers. Net als de zaalschermen is dit 
welkomscherm direct verbonden met het systeem.

Delen van vergaderfaciliteiten

Reflex RoomManager biedt tevens de perfecte oplossing voor het delen van vergaderzalen in 
een flexkantoor of bedrijfsverzamelgebouw waar bedrijven en instellingen ieder hun eigen 
IT-omgeving hebben. Aangezien Reflex RoomManager een internetapplicatie is en de software 
‘in de cloud’ draait, kunnen de betreffende bedrijven en instellingen vanaf de werkplek of via 
de centrale receptie de gemeenschappelijke zalen reserveren. Het systeem registreert alle 
reserveringen, zodat de kosten exact kunnen worden doorberekend. De receptiemedewerkers 
hebben altijd een up to date overzicht van de reserveringen en kunnen de gasten ontvangen en 
naar de juiste zaal verwijzen.

Huis voor de Gezondheid

Een voorbeeld van het gezamenlijk gebruik van vergaderzalen is het Huis voor de Gezondheid 
in Amersfoort. In 2013 zijn Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, Fonds Psychische 
Gezondheid, Longfonds en Maag Lever Darm Stichting gaan ‘samenwonen’ in het gebouw de 
Argonaut aan het Stationsplein met als doel de krachten te bundelen en een ontmoetingsplek 
te zijn voor de sector. Inmiddels hebben dertien aanverwante verenigingen en stichtingen zich 
daarbij aangesloten. De samenwerking biedt niet alleen inhoudelijke maar ook praktische 
voordelen omdat veel faciliteiten worden gedeeld, waaronder diverse ruimtes die worden 
verhuurd aan groepen van 2 tot 55 deelnemers voor overleg, vergaderingen, cursussen  
en/of seminars.

Room Management is een hot topic. Organisaties die  
Het Nieuwe Werken geïntroduceerd hebben, krijgen moeilijk 
inzicht in de bezettingsgraad van de ruimtes en flexplekken.

Bis
leverancier van geïntegreerde 
audiovisuele systemen
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Voor flex- en thuiswerkers

Een ander voorbeeld is Het Coachhuis, een bedrijf dat coachruimtes, spreekkamers en 
groepsruimtes te huur aanbiedt op meer dan honderd locaties in Nederland. Een betaalbare 
en flexibele oplossing voor inmiddels ruim 2500 gebruikers (meest coaches) die lid zijn voor 
een vast bedrag per jaar en ruimte huren naar behoefte. Met Reflex RoomManager kunnen 
zij de gewenste reserveringen maken via desktop, laptop, of mobiele devices zoals smart 
phones en tablets. Ook heeft Reflex een verbinding gemaakt met het factureringssysteem 
van Het Coachhuis.
Reflex RoomManager kan dus worden gebruikt binnen één bedrijf of instelling, binnen een 
flexkantoor of bedrijfsverzamelgebouw, maar bijvoorbeeld ook door flex- en thuiswerkers 
van verschillende organisaties die samen willen vergaderen of door zzp‘ers zoals de 
coaches die ruimten reserveren via Het Coachhuis. 
Omdat Reflex RoomManager een internetapplicatie is die ‘in de cloud’ draait, worden 
updates met nieuwe tools en opties automatisch uitgevoerd. Reflex verzorgt tevens 
aanpassingen op maat en geeft helpdesk-ondersteuning.
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Reflex
 
Software voor boekingen, afspraken en reserveringen...
Reflex is gespecialiseerd in software voor het maken van boekingen, afspraken en reserveringen. Onze 
software, die geïntegreerd wordt in uw website, vormt de onmisbare schakel tussen klant en bedrijf, 
tussen online en offline. Nu we steeds meer zaken gaan delen - om redenen van commercie, efficiency of 
duurzaamheid - biedt Reflex met name real time inzicht in de beschikbaarheid. 
We zorgen bovendien voor het onderhoud en het updaten van de software en zoeken voortdurend naar 
nieuwe, nog betere wegen. Door het ontwikkelen van apps, oplossingen ‘in de cloud’ en het toevoegen 
van handige functionaliteiten zoals het meten van klanttevredenheid. Want het gemak, de snelheid en de 
efficiency voor uw klanten én voor uw bedrijf staan bij ons voorop.

...maar ook partner in business
Reflex biedt echter meer dan alleen software. Wij adviseren u en helpen u bij het ontwikkelen en 
implementeren van concepten voor het maken van boekingen, afspraken en reserveringen die uw 
bedrijfsvoering verbeteren en uw omzet vergroten. Wij zijn voor u als ondernemer een partner in business.

Appointment SML
Reflex heeft een kant-en-klaar pakket voor kleine zelfstandige of mk’er. Voor kapper of sauna, reisbureau 
of autohandelaar, fotograaf of belastingconsulent. Maar ook voor tandarts of sportinstructeur en voor 
leerkracht of studieadviseur. Snel en gemakkelijk te implementeren, zelfs zonder handleiding.  
En eenvoudig in gebruik.

Appointment XL
Grote organisaties, zowel in het bedrijfsleven als bij de (semi)overheid, gebruiken Reflex afsprakensoftware 
om extra service te bieden. Voor retailketens is Reflex Appointment XL dé schakel tussen website of 
webwinkel en filiaal. Ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en de Kamer 
van Koophandel gebruiken Reflex Appointment XL om de klantenstroom in goede banen te leiden. Grote 
organisaties gebruiken de Reflex  software ook bij grote projecten met veel afspraken zoals het omwisselen 
van pc’s of smart phones.

Booking
Voor recreatieondernemers, met name vakantie- en bungalowparken en verhuurders van huizen, 
vakantievilla’s en appartementen, heeft Reflex een online boeking- en reserveringssysteem ontwikkeld. 
Met uitgebreide functionaliteiten voor het beheer en management van reserveringen, online betalen en een 
koppeling met platforms zoals Booking.com. Ook geschikt voor mobiel internet.

RoomManager
Reflex RoomManager is een reserveringssysteem voor optimale bezetting van vergaderzalen. Eenvoudiger 
dan bestaande facilitaire systemen en met tal van extra mogelijkheden

Bezoekadres:
Godfried Bomansstraat 7

4103 WR Culemborg

Correspondentieadres:
Postbus 291

4100 AG Culemborg

Contact:
Luciën Jeukens
Telefoon: 0345-63 01 23 
Mobiel: 06 53 878 788

Email: l.jeukens@reflex-online.com 
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www.reflex-online.com


