binnenklimaat

BINNENKLIMAAT INZETTEN
VOOR PRESTATIEVERBETERING
Nederland verandert in rap tempo. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering hebben ingrijpende gevolgen voor onze manier van leven, wonen
en werken. Ingrijpende ontwikkelingen, zoals globalisatie, Brexit, onzekere internationale
handelsrelaties, nieuwe technologieën en hypercompetitie, maken de markt turbulent. Dit
alles vraagt om flexibele organisatievormen en adaptieve organisaties. Alle bedrijfsmiddelen, inclusief medewerkers en managers, it- en kennissystemen en gebouwen, moeten beter
en flexibeler. Hierbij wordt ook gekeken naar het binnenmilieu en de invloed daarvan op de
beoogde prestatieverbetering van de organisatie.
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Niet alleen in de komende jaren verandert Nederland,
maar ook in de afgelopen decennia is er veel veranderd.
Door de jaren heen zijn ook de criteria voor de prestaties
van organisaties veranderd. In de jaren vijftig was er aandacht voor effectiviteit en efficiëntie, in de jaren zestig en
zeventig kwam hier productiviteit bij en in de jaren tachtig
en negentig flexibiliteit en creativiteit. Dit heeft tot een
verandering van de dominante managementperspectieven
geleid waarbij een verschuiving is te zien van het klassieke
managementperspectief naar postmoderne perspectieven

door het creëren van ‘toegevoegde waarde’. De toegevoegde waarde die vastgoed kan leveren is afhankelijk van
de ambities van organisaties. Huisvestingsambities kunnen
bijvoorbeeld liggen op het vlak van arbeidsproductiviteit,
innovatiekracht, medewerkerstevredenheid, kostenreductie
of op het vlak van cultuurverandering [1, 2].
Comfortabele werkplek
Een van de ambities waar de huisvesting – en dan vooral
het binnenklimaat ervan – aan kan bijdragen is de groei van
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arbeidsproductiviteit. Groei hiervan biedt de mogelijkheid
tot financiering van toekomstige organisatieontwikkelingen,
zoals innovaties en continuïteit. Naast arbeidsproductiviteit
is verbetering van het binnenmilieu ook belangrijk vanuit
het oogpunt van milieu en energie.
Een comfortabele werkplek is nodig om de duurzame
inzetbaarheid van eindgebruikers te ondersteunen. Uit
onderzoek van het Center for People and Building (cfpb)
blijkt dat gemiddeld 42 procent van de medewerkers
ontevreden is over het binnenklimaat [a]. Het lijkt gerechtvaardigd om aan te nemen dat medewerkers beter gaan
werken wanneer het binnenklimaat verbetert. De hypothese
hier is dat als de medewerkerstevredenheid toeneemt dit
ook geldt voor de arbeidsproductiviteit. Dit is een parafrase
van de veelgehoorde managementslogan ‘a happy worker
is a productive worker’. Naar het waarheidsgehalte van deze
stellingen welke condities de betrouwbaarheid van deze
stelling bepalen, is veel onderzoek gedaan [3, 4].
Binnenmilieu
De laatste twee decennia is er veel aandacht voor het binnenmilieu in kantoren en de invloed ervan op arbeidsproductiviteit. Er is onderzoek verricht naar de invloed van
temperatuur, binnenluchtkwaliteit, geluid en licht op de
productiviteit van medewerkers. Zo is gebleken dat een
temperatuur tussen de 21 – 25 °C optimaal is voor de productiviteit in een kantooromgeving [5]. Een oncomfortabele
temperatuur kan een negatief effect hebben op de productiviteit. De toevoer van veel frisse lucht en de aanwezigheid
van weinig verontreinigingsbronnen zorgen voor betere
prestaties [6, 7]. De toevoer van verse lucht kan leiden tot
een productiviteittoename van 2 – 4 procent [7].
Verder blijkt dat het werken zonder afleiding één van de
belangrijkste aspecten voor de individuele productiviteit is
[8, 9, 10]. De aanwezigheid van storende geluidsbronnen
kan de productiviteit negatief beïnvloeden [7]. Een goede
daglichttoetreding kan ook de productiviteit verhogen [6,
7, 11]. Daarnaast blijkt dat de persoonlijke controle over
temperatuur, luchtkwaliteit, verlichting en geluid een grote
invloed heeft op de productiviteit [12, 13, 14]. Wanneer
werknemers volledige controle over het binnenklimaat
ervaren, kan de productiviteit met 6 procent toenemen [7].
We moeten wel enkele kanttekeningen plaatsen bij deze
onderzoeken en de resultaten daarvan. Vaak is er onderzoek
gedaan naar één van de factoren. Over de samenhang en
interactie van de verschillende factoren van het binnenmilieu
is weinig bekend en moet nog verder worden onderzocht [15].

Daarnaast zijn veel onderzoeksresultaten gebaseerd op experimenteel of case study-onderzoek. Dit stelt grenzen aan de
generaliseerbaarheid van de resultaten. Het is immers maar
de vraag in hoeverre een laboratoriumexperiment afwijkt van
een ‘natuurlijke situatie’ [16]. Het is belangrijk om bij een businesscase genuanceerd om te gaan met de resultaten.
Rekenen
Ingrepen in het binnenmilieu kunnen onder bepaalde
condities leiden tot een verbetering van de arbeidsproductiviteit. Het CfPB ontwikkelde een reken- en redeneermodel
waarmee de invloed van ingrepen in het binnenmilieu op
de arbeidsproductiviteit wordt onderzocht (figuur 1). De
rekenkant van het model geeft inzicht in de opbrengsten in
euro per m² bruto vloeroppervlakte (bvo). De redeneerkant
van het model is gericht op het bepalen van de succescondities. Het behalen van succes is niet ‘zomaar’ gegarandeerd. Condities moeten worden gecreëerd.
Het ontwikkelde model is opgebouwd als een input-outputmodel. De input bestaat uit vier onderdelen. Elk onderdeel
bestaat uit een aantal factoren. De throughput koppelt en
transformeert deze factoren. Dit leidt bij de output tot vier
resultaten. Functionele kwaliteiten zijn het verbindende
element in het model en maken een koppeling en transformatie van de gegevens mogelijk.
De functionele kwaliteiten sluiten aan bij de inzichten uit
literatuuronderzoek en zijn gerangschikt volgens nen 8021,
‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’. Door
koppeling met deze norm is het mogelijk om op een systematische wijze de prestaties van utiliteitsgebouwen vast te
leggen door deze op een kwalitatieve wijze op hoofdlijnen
te waarderen. De gebouwprestaties worden vergeleken met
gewenste prestaties. De kwaliteiten beschrijven een functioneel niveau. Dit biedt ruimte voor een (creatieve of functionele) vertaling naar concrete eisen in een Programma van
Eisen of Outputspecificaties.
De input-zijde van het model bestaat uit vier elementen: activiteiten, gebouw, organisatie en kengetallen. Bij activiteiten
gaat het om de activiteiten die op kantoor worden uitgevoerd
en de tijd dat werknemers aanwezig zijn. Uit het onderzoek
[17] blijkt dat er negen activiteiten zijn te identificeren en dat
we in Nederland zes generieke activiteitenpatronen kunnen
onderscheiden. Voor het gebouw worden het gebouwprofiel
en het gebruikersprofiel van het desbetreffende kantoorgebouw in kaart gebracht volgens nen 8021. De functionele
kwaliteiten dienen als prestatie-indicator en zijn uitgangspunt
van toetsing. Bij het element organisatie zijn de jaarlijkse
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1. Schema redeneer- en rekenmodel binnenmilieu en arbeidsproductiviteit.

loonkosten per werknemer en de m² bvo per werknemer van
belang. Tot slot maakt het rekenmodel gebruik van kengetallen over de toename van de arbeidsproductiviteit door
ingrepen in het binnenmilieu. Ook zijn er kentallen voor het
verminderen van het ziekteverzuim opgenomen. De kentallen
zijn ontleend aan een rapport van bba Binnenmilieu [7]. De
kentallen maken een vast onderdeel uit van het model en
worden niet per case ingevoerd.

HET OPGEBOUWDE
VERWACHTINGSPATROON
MOET OVEREENKOMEN MET
DE PRAKTIJK
De output bestaat uit vier resultaten: het percentage
waarmee de productiviteit verbetert, de opbrengst
(in €/m² bvo) door deze productiviteitsverbetering, de
opbrengst (in €/m² bvo door vermindering van het ziekteverzuim en de totaalopbrengst (in €/m² bvo). Bij de output
berekent het model een minimale en maximale theoretische
verbetering van de arbeidsproductiviteit. De weergave van
een minimale en maximale verbetering is nodig omdat de
inputfactor ‘kengetallen’ op elk kengetal een spreiding laat
zien [b]. Vervolgens worden deze percentages uitgedrukt in
€/m² bvo die de totale opbrengsten per case weergeven.
Redeneren
Een eerste casestudie met het gebouw van de Bouwcampus
in Delft laat zien de arbeidsproductiviteit met enkele procenten kan worden verbeterd en de opbrengst tussen 57 en
120 €/m² $bvo zou kunnen liggen. Naast het rekenen wijzen
we op het belang van redeneren. Zoals aangegeven gaat
het model uit van een minimale en maximale theoretische
verbetering van de arbeidsproductiviteit. En zijn condities

die bepalen of de minimale of de maximale verbetering
kan worden gerealiseerd. Daarnaast moeten we niet vergeten dat de veronderstelde causaliteit in de werkelijkheid
complex is en vele factoren gezamenlijk die werkelijkheid
bepalen en op verschillende manieren op elkaar in werken.
Om de stap van theorie naar de toepassing in de dagelijkse
realiteit te kunnen maken, zullen we moeten redeneren over
deze werkelijkheid, zeker voor zover die buiten het model
valt, maar wel van toepassing is op de uitkomsten.
Waar moeten we bij het redeneren over de werkelijkheid
aan denken? In elke organisatie spelen processen waar
we aandacht aan moeten schenken. Zo is het nemen
van beslissingen een complex psychologisch proces
[18]. Informatie, kennis, begrip, maar ook individuele
verschillen spelen daarbij een rol. Wat kost het in geld
en wat zijn inspanningen die moeten worden gedaan
en zijn die haalbaar? Wat zijn de te verwachten baten?
Welke risico’s kleven er aan een beslissing? Vertrouwen
in de verkregen of verstrekte informatie is dus belangrijk.
Nemen mensen hun verantwoordelijkheid? Daarnaast
moeten ingrepen in het binnenmilieu ook in samenhang
worden bekeken met andere strategische vraagstukken.
Hierbij gaat het om gezondheid en vitaliteit, individueel
keuzegedrag, nieuwe werkwijzen in de organisatie, missie
en waarden en de investeringsstrategie.
Naast de samenhang met andere strategische vraagstukken weten we dat er bij de arbeidsproductiviteit een
groot aantal factoren is, die dit beïnvloeden. Zo zijn er
menselijke factoren (psychisch en mentaal welzijn, fysieke
mogelijkheden, motivatie, werktevredenheid en technische
competenties) en systeem- en omstandigheidsfactoren.
Bij deze systeem- en omstandigheidsfactoren moeten we
denken aan de organisatie (structuur, sociale omgeving,
management), de faciliteiten en diensten (zoals communicatiefaciliteiten, hardware en software), werk gerelateerde
factoren (salaris, bonussen, carrièrevooruitzichten enzovoort), de werkomgeving, persoonlijke omstandigheden
(zoals privéleven, psychologische factoren, gezondheid) en
de directe omgeving buiten het kantoor (zicht vanuit het
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kantoor, weersomstandigheden, verkeer enzovoort).
De werkomgeving is een van deze factoren. Factoren binnen
de werkomgeving kunnen we onderverdelen in karakteristieken die zijn gerelateerd aan het gebouw, verdieping,
ruimte/werkplek, installaties en omgeving. Individuele
kantoormedewerkers verschillen daarnaast nog op de wijze
waarop ze werken in en reageren op de werkomgeving.
Klantwaarde
Een goed binnenmilieu kan een meerwaarde opleveren
voor organisaties. Investeren in een beter binnenmilieu
kan bijdragen aan een hogere arbeidsproductiviteit. Dit
biedt kansen voor de installatiebranche om niet alleen een
goede installatie te leveren, maar ook om organisaties te
helpen in het realiseren van haar doelstellingen. Het creëren
van klantwaarde staat hierbij centraal. Klantwaarde kan
alleen worden gecreëerd wanneer installatiedeskundigen
in gesprek gaan met het management van organisaties
om te achterhalen wat de doelstellingen en de werkprocessen (activiteiten) zijn. Kennis en inzicht in strategisch
management, smart business cases en investeringsbeslissingen zijn hierbij essentieel. Het is belangrijk om vanuit het
belang en het perspectief van de klant te denken.
In het specifieke geval van het verbeteren van de arbeidsproductiviteit moeten installatiedeskundigen zich realiseren
dat het binnenmilieu één van de factoren is in de werkomgeving. Dit vraagt dan ook om inzicht in de overige werkomgevingsfactoren die een rol spelen. Om het gewenste effect
te bereiken zullen er misschien ook andere aanpassingen

2. De Bouwcampus (bron: www.debouwcampus.nl).

nodig zijn. Het ontwikkelen van kennis op het gebied van
arbeidsproductiviteit is dan ook voor deze deskundigen
belangrijk.
Uiteraard gaat het hierbij niet alleen om het management
van organisaties. Gebouwen en installaties worden elke
dag gebruik door eindgebruiker. Luisteren naar de behoefte
van de eindgebruiker en oog hebben voor het gebruik en
de ervaring van de eindgebruiker is minstens zo belangrijk.
In dit proces moet ook aandacht worden geschonken aan
verwachtingsmanagement. Het opgebouwde verwachtingspatroon moet overeenkomen met de praktijk en gebruikers
moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van installaties. Dit draait om voldoende aandacht voor informatieoverdracht.
Voor de installatiebranche liggen er dus kansen om met de
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huisvesting meerwaarde de creëren voor organisaties en
de eindgebruikers. Dit kan op het strategische niveau van
het management, maar ook op het uitvoerende niveau van
de werknemer. Dit nodigt uit tot klantgerichtheid en het
kunnen inspelen op de klantbehoeften en de waarde die de
klant en de eindgebruiker ervaart. Het gaat er om dat installatiedeskundigen de taal van de klant en de eindgebruiker
leren spreken, luisteren naar de behoeften en oog hebben
voor hun vraagstukken en hier in mee kunnen denken.
Naast de ‘harde’ technische kennis vraagt dit om meer
‘zachte’ vaardigheden waarbij organisatiesensitiviteit, luisteren, advisering en dienstverlening centraal staan.
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Meer informatie over het Center for People and
Buildings is te vinden op www.cfpb.nl. Hier kan
ook de whitepaper ‘Prestatieverbetering door uw
kantoor’ te downloaden (www.cfpb.nl/nieuws/
productiviteitsverbetering-door-een-beter-binnenmilieu/).

Elsarrag E., ‘Occupant productivity and office indoor environment quality: A review of the literature’, Building and Environment 105, Elsevier, Amsterdam, 2016.
7. Boerstra A, Dijken F. van, ‘Kentallen binnenmilieu & productiviteit ten behoeve van de eet value case tool Platform 31’, bba
Binnenmilieu, Den Haag, 2015.
8. Been I. de, Beijer M., ‘The influence of office type on satisfaction and perceived productivity support’, Journal of Facilities
Management, ifma, Houston (VS), 2014.
9. Haynes B., ‘Impact of workplace connectivity on office productivity’, Journal of Corporate Real Estate 10, Emerald Publishing,
Bingley (vk), 2008.
‘Concentration requirements modify the effect of office type on
indicators of health and performance’, Journal of Environmental
Psychology 38, Elsevier, Amsterdam, 2014.
11. Galasiu A., Veitch J., ‘Occupant preferences and satisfaction
with the luminous environment and control systems in daylit
offices: a literature review’, Energy and Buildings 38, Elsevier,

Noten
a) www.cfpb.nl/instrumenten/cfpb-benchmark
b) De kengetallen zijn ontleend aan empirisch onderzoek in verschillende organisaties, in verschillende gebouwen in verschillende
landen. De spreiding drukt verschillende omstandigheden uit.

Amsterdam, 2006.
12. Boerstra A., Loomans M., Hensen J., ‘Personal control over
indoor climate and productivity’, paper Indoor Air Quality and
Climate conference, Hong Kong (China), 2014.
13. Boerstra A., ‘Personal control over indoor climate in offices:
Impacty on comfort, health & productivity’, Eindhoven Uni-

Literatuur
1. Ikiz-Koppejan Y., Voordt D. van der, Hartjes-Gosselink A., ‘Huisvestingskeuzemodel: Procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten: vierstappen, een slinger en een spil op een
speelveld’, Center for People and Buildings, Delft, 2009.
2. Jensen P., Voordt D. van der, ‘Facilities management and corporate real estate management as value drivers’, Routledge,
Abingdon (vk), 2017.
3. Oswald A., Proto E., Sgroi D., ‘Happiness and productivity’, iza
dp 4645, iza, Bonn (D), 2009.
4. Zelenski J., Murphy S., Jenkins D., ‘The happy-productive

versity of Technology, Eindhoven, 2016.
14. Leaman A., ‘Dissatisfaction and office productivity’, Facilities 13,
Emerald Publishing, Bingley (VK), 1995.
15. Bluyssen P. M., Janssen S., van den Brink L. H., Kluizenaar Y.
de, ‘Assessment of wellbeing in an indoor office environment’,
Building and Environment 46, Elsevier, Amsterdam, 2011.
16. Wargocki P., Wyon D., ‘Ten questions concerning thermal
and indoor air quality effects on the performance of office
work and schoolwork’, Building and Environment 112, Elsevier,
Amsterdam, 2017.
17. Beijer M., Bruyne E. de, Brunia S., Gosselink A., ‘Activiteitenpa-

worker thesis revisited’, Journal of Happiness Studies 9,

tronen lijken gelijk te blijven: Goede basis voor de inrichting van

Springer, Heidelberg (D), 2008.

activiteitgerelateerde kantooromgeving’, Facility Management

5. Seppänen O., Fisk W., Lei Q., ‘Effect of temperature on task
performance in offfice environment’, Helsinki University of Technology, Helsinki (Fin), 2006.

Informatie, Naarden, 2014
18. Kahneman D., ‘Thinking, fast and slow’, FSG, New York (vs),
2011.

VV+ januari 2019

VV01 15-19.indd 19

19

14-01-19 10:07

