
Nederland verandert in rap tempo. De energietransitie, circulaire economie, verstedelij-

king 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 bedrijfsmidde-

len, 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.

Tekst:  Bartele Hoekstra en Wim Pullen, Center for People and Buildings

Fotografie: Industrie

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 aan-

dacht 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 toege-

voegde 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 

binnenklimaat

BINNENKLIMAAT  INZETTEN 
VOOR PRESTATIEVERBETERING
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EEN VAN DE AMBITIES WAAR DE HUISVESTING – EN 
DAN VOORAL HET BINNENKLIMAAT ERVAN – AAN KAN 
 BIJDRAGEN IS DE GROEI VAN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

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 gerecht-

vaardigd 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 bin-

nenmilieu in kantoren en de invloed ervan op arbeidspro-

ductiviteit. 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 pro-

ductiviteit in een kantooromgeving [5]. Een oncomfortabele 

temperatuur kan een negatief effect hebben op de produc-

tiviteit. 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 expe-

rimenteel 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 busi-

nesscase genuanceerd om te gaan met de resultaten.

Rekenen

Ingrepen in het binnenmilieu kunnen onder bepaalde 

condities leiden tot een verbetering van de arbeidsproduc-

tiviteit. 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 succescon-

dities. Het behalen van succes is niet ‘zomaar’ gegaran-

deerd. Condities moeten worden gecreëerd.

Het ontwikkelde model is opgebouwd als een input-output-

model. 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 transfor-

matie 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 syste-

matische 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 functi-

oneel niveau. Dit biedt ruimte voor een (creatieve of functi-

onele) vertaling naar concrete eisen in een Programma van 

Eisen of Outputspecificaties.

De input-zijde van het model bestaat uit vier elementen: acti-

viteiten, 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 kantoor-

gebouw 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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loonkosten per werknemer en de m² bvo per werknemer van 

belang. Tot slot maakt het rekenmodel gebruik van kenge-

tallen 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.

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 ziekte-

verzuim 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 pro-

centen 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 ver-

geten 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 vraag-

stukken 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 communi-

catiefaciliteiten, hardware en software), werk gerelateerde 

factoren (salaris, bonussen, carrièrevooruitzichten enzo-

voort), de werkomgeving, persoonlijke omstandigheden 

(zoals privéleven, psychologische factoren, gezondheid) en 

de directe omgeving buiten het kantoor (zicht vanuit het 

1. Schema redeneer- en rekenmodel binnenmilieu en arbeidsproductiviteit.

HET OPGEBOUWDE 
 VERWACHTINGSPATROON 
MOET OVEREENKOMEN MET 
DE PRAKTIJK
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2. De Bouwcampus (bron: www.debouwcampus.nl).
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3. Activiteitenpatronen op kantoor.

kantoor, weersomstandigheden, verkeer enzovoort).

De werkomgeving is een van deze factoren. Factoren binnen 

de werkomgeving kunnen we onderverdelen in karakte-

ristieken 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 werkpro-

cessen (activiteiten) zijn. Kennis en inzicht in strategisch 

management, smart business cases en investeringsbeslis-

singen 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 arbeids-

productiviteit moeten installatiedeskundigen zich realiseren 

dat het binnenmilieu één van de factoren is in de werkom-

geving. Dit vraagt dan ook om inzicht in de overige werkom-

gevingsfactoren die een rol spelen. Om het gewenste effect 

te bereiken zullen er misschien ook andere aanpassingen 

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 verwachtings-

patroon moet overeenkomen met de praktijk en gebruikers 

moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden en onmo-

gelijkheden van installaties. Dit draait om voldoende aan-

dacht voor informatieoverdracht.

Voor de installatiebranche liggen er dus kansen om met de 
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binnenmilieu arbeidsproductiviteit
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4. Samenhang binnenmilieu en 

andere strategische vraagstuk-

ken.

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 instal-

latiedeskundigen 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, luis-

teren, advisering en dienstverlening centraal staan. <<
Meer informatie

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/).

Noten

a) www.cfpb.nl/instrumenten/cfpb-benchmark

b) De kengetallen zijn ontleend aan empirisch onderzoek in verschil-

lende organisaties, in verschillende gebouwen in verschillende 

landen. De spreiding drukt verschillende omstandigheden uit.
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