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Rekenmodel voor

gezonde

Het Center for People and Buildings (CfPB) is een
vooraanstaand kennisinstituut op het gebied van de
werkomgeving. Enige tijd geleden heeft de organisatie een
redeneer- en rekenmodel ontwikkeld waarmee de invloed
van ingrepen in het binnenmilieu op de arbeidsproductiviteit
onderzocht wordt.
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Er is steeds meer bekend over de
voorwaarden waaraan een goede
en gezonde werkomgeving moet
voldoen. Natuurlijk moet er goed
meubilair staan, dat de gebruiker
in het ideale geval de mogelijkheid
biedt om te bewegen. Maar daarmee
is de gezonde functionaliteit van een
werkruimte geenszins bezegeld. Ook
tal van andere aspecten behoeven
professionele aandacht. Zo is meer
en meer duidelijk dat het binnenklimaat in een kantoor eveneens een rol
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speelt. Om te onderzoeken of je een
relatie kunt leggen tussen het binnenmilieu en arbeidsproductiviteit – en
inrichters en facilitaire verantwoordelijken en passant handvaten kunt
bieden bij het realiseren van een optimale werkomgeving – ontwikkelde
het Center for People and Buildings
(CfPB) enige tijd geleden een rekenmodel, gericht op het optimaliseren
van het binnenklimaat in de werkomgeving. “Het model geeft inzicht in de
opbrengsten in euro’s per vierkante

meter bruto vloeroppervlakte (BVO)”,
aldus onderzoekers Karel Dekker en
Bartele Hoekstra namens het CfPB.
Het model maakt onderdeel uit van
een breder onderzoek naar de relatie
tussen het binnenmilieu in kantoorgebouwen, het energiegebruik en
menselijke prestaties. Het initiatief
tot dit onderzoek kwam van Platform
31-Kantoor vol Energie. Naast Platform 31-Kantoor vol Energie en het
CfPB zijn er afgevaardigden namens
Stichting PIT, BAM en Valstar Simonis
bij het initiatief betrokken. Het onderzoek is inmiddels ook toegevoegd
aan het sectorale programma ‘Nederland is gezond binnen’. Dit programma gaat uit van samenwerkende kennisorganisaties in de installatiesector.
Dit zijn Uneto-VNI, ISSO, TVVL, OTIB
en KIEN.

binnenruimte
ductiviteit is belangrijk, stellen de
CfPB-onderzoekers. “De toename
van de arbeidsproductiviteit biedt
de mogelijkheid tot financiering van
toekomstige organisatieontwikkeling. Verbeteren van het binnenmilieu
is belangrijk vanuit het oogpunt van
het bieden van een comfortabele en
gezonde werkplek.” Eigenaren/verhuurders, beleggers en ontwikkelaars
hebben baat bij een betrouwbare
‘business case’. Bovendien is het
belangrijk om kennis te hebben van
de effecten van ontwerpkeuzes en
producten op mensen. “Het model
biedt een transparante en betrouwbare onderbouwing van effecten op
de arbeidsproductiviteit in bestaande
kantoren als gevolg van ingrepen in
het binnenmilieu.”

Het kunnen redeneren en rekenen
aan het binnenmilieu en arbeidspro-

De Bouwcampus in Delft heeft als
voorbeeldproject gediend en is de
eerste case waarbij het rekenmodel is toegepast. De Bouwcampus
maakt deel uit van de campus van de
Technische Universiteit Delft en biedt
ruimte aan vergader-, onderwijs-, cocreatie- en kantoorruimten. “Ingrepen
in het binnenmilieu leiden tot een
toename van de arbeidsproductiviteit met minimaal 2,25 procent en
maximaal 4,77 procent”, aldus Karel
Dekker en Bartele Hoekstra over
de werkzaamheid van het ontwikkelde rekenmodel in het genoemde
voorbeeldproject. “Het gemiddelde
bedraagt 3,51 procent. Gezamenlijk

Gezondheid en arbeidsproductiviteit in het
kantoor zijn afhankelijk van tal van factoren.

Alleen mooie gevarieerde werkplekken zijn
niet voldoende om de arbeidsproductiviteit te
optimaliseren.

leiden de opbrengsten door toename
van de arbeidsproductiviteit en door
vermindering door ziekteverzuim tot
minimaal 57 en maximaal 120 euro
per vierkante meter BVO. Het gemiddelde bedraagt 89 euro.”
Het voorbeeldproject van de Bouwcampus laat dus een positief effect
zien van ingrepen in het binnenmilieu
op de – theoretische – toename van
de arbeidsproductiviteit. Het CfPB,
als wetenschappelijk instituut altijd
beducht voor al te juichende beloftes,
laat dit gemelde resultaat vergezeld
gaan van een belangrijke disclaimer:
“Het is te vroeg om te concluderen
of het effect groot, beperkt of klein is.
Hiervoor zijn de resultaten van meerdere projecten nodig. Verder moeten
experts het model de komende tijd
verder verbeteren en testen.” Volgens
de onderzoekers moet er in praktijksituaties getest worden. Verder moet
de interactie tussen de verschillende
binnenmilieufactoren diepgaander

onderzocht worden. “Ingrepen in het
binnenmilieu moeten ook in samenhang met andere strategische vraagstukken bekeken worden. Hierbij
gaat het om individueel keuzegedrag,
nieuwe werkwijzen in de organisatie,
missie en waarden en de investeringsstrategie.”
Om het model uit te werken, zoekt
het CfPB daarom de samenwerking
met kantoorhoudende organisaties,
om in gezamenlijkheid te werken aan
het verder verbeteren en testen van
het model en om de samenhang met
andere strategische vraagstukken
te onderzoeken. “Betere kennis leidt
tot betrouwbaardere business cases.
Ook geeft het meer inzicht in het
binnenmilieu en hoe dit de arbeidsproductiviteit ondersteunt, en hoe dit
leidt tot comfortabele en gezonde
werkplekken”, besluiten de CfPBonderzoekers.
www.cfpb.nl
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