
Werkomgeving, vitaliteit en productiviteit 
 

 
Wim Pullen 1 oktober 2019 

FWR studiedag, een goed gesprek en wat tips. 
 

vitaliteit productiviteit 
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INHOUDSOPGAVE 

› Introductie; inventarisatie van vragen 

› Toelichting op inhoud 

› Gesprek 

› Bruikbaar materiaal 
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IN DE UITNODIGING… 

› Welke factoren hebben invloed op het welbevinden en de 
productiviteit van mensen in een kantooromgeving?  

› Zijn er harde verbanden te leggen tussen (A) zaken als licht, lucht, 
water, akoestiek, binnentemperatuur, groen, werkplekconcept, 
ontspanningsmogelijkheden en (B) de gezondheid van mensen, hun 
gevoel van welbevinden, hun arbeidsproductiviteit en hun 
geluksgevoel? (Als A dan B) 

› Vitaliteit staat momenteel extra in de belangstelling. Hoe komt dat, 
waar moeten we bij vitaliteit op letten, is er samenhang met stress, 
gezondheid en de werkplek en waar zit verbeterruimte?  
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VITALITEIT, GEZONDHEID…. en op het werk 

Bron: www.beroepsziekten.nl/datafiles/kerncijfers/NCvB-Kerncijfers-
Beroepsziekten_2019.pdf 
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WAAR TREF JE WELKE GEVAREN 
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VITALITEIT, GEZONDHEID OP KANTOOR 

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in 
overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. 
 
In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen 
geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. 
 
 
• Waar hebben we het over? Statistiek, thema (werkdruk, binnenmilieu) 
• Je zult het maar zijn…. 
• Het zal je collega maar zijn die uitvalt 
• Maar op welke facetten van de werkomgeving moeten we nu letten. 
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10 TIPS VOOR GEZONDHEID EN VITALITEIT 

Boekje CfPB Zo ziet het ideale kantoor eruit (Japke) 

www.nrc.nl/nieuws/2018/10/02/zo-ziet-het-ideale-kantoor-eruit-a2090812 
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TIPS: 1 TOT EN MET 5 
1. Wat goed helpt om rugpijn te verminderen en je gezonder en fitter te 

voelen op kantoor zijn elektrisch verstelbare zit- en stabureaus. 

2. Planten helpen om je gelukkiger te laten voelen 

3. Direct daglicht helpt 

4. Het loont om in de geluidsabsorptie van wanden, vloeren en plafonds te 
investeren 

5. Maak trappenhuizen open om vaker de trap te nemen 
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TIPS: 6 TOT EN MET 10 
6. Geef medewerkers zelf de controle over zonwering, ventilatie, verlichting 

en verwarming. 

7. Dat geldt ook voor wáár je zit, in een gebouw: meer controle erover is 
beter. 

8. Maar: zet medewerkers niet te dicht op elkaar, 

9. Zorg in ieder geval voor een mix van verschillende soorten werkplekken 

10. Betrek medewerkers altijd bij de indeling van een gebouw 
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VERANTWOORDING VOOR BEWIJS 

OFFICE DESIGN 

• Furniture 

• Office type 

• Plants & views 

• Light 

• Building features 

• Visual communication 

• Personal control 

• Noise 

HEALTH & WELL-BEING 

• Physical health 
symptoms 

• Psychological well-
being 

• Sickness absence 

Sedentary 
behavior 
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EEN PAAR STUKJES OM NA TE LEZEN 
› Slimme kantoren voor fitte medewerkers?  In: Management team 27 sept 2019 link 

› Wat doet de werkomgeving echt voor de mens? In: Arbo online 10 sept 2019 link 

› Zo ziet het ideale kantoor eruit, Column Japke in NRC  2 okt 2018 link 

› Productiviteitsverbetering door beter binnenmilieu mei 2018 link 

https://www.mt.nl/worklife/perform/slimme-kantoren-voor-fitte-medewerkers-klopt-de-rest-niet-dan-heb-je-er-niets-aan/578143
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2019/09/wat-doet-de-werkomgeving-echt-voor-de-mens-10119396?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.62737198.300446137.1569648470-713691008.1562827069
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/02/zo-ziet-het-ideale-kantoor-eruit-a2090812
https://www.cfpb.nl/nieuws/productiviteitsverbetering-door-een-beter-binnenmilieu/
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