
23
e
  NVvA symposium Hypes: waar of waardeloos? 

Zeist, 2 en 3 april 2014 

 
 

Binnenklimaatbeleving, gedrag en beïnvloeding 

 

ir. Atze Boerstra, Directeur / Senior binnenmilieu-adviseur BBA Binnenmilieu, promovendus  TU 

Eindhoven (faculteit bouwkunde, unit Building Physics & Services) E: ab-bba@binnenmilieu.nl,  

T: 010 2447025 

 
Inleiding 

Gebruikers van kantoorgebouwen worden in de reguliere normen en richtlijnen vaak gezien als 
passieve ‘binnenklimaatconsumenten’ die wel of niet tevreden zijn met het aangeboden thermisch 
binnenklimaat en de beschikbare binnenluchtkwaliteit, et soit. Dit terwijl m.n. omgevingspsychologisch 
onderzoek (van soms 50 jaar oud) duidelijk laat zien dat je mens-omgevings interacties (dan wel 
belemmeringen van die interacties) mee moet nemen bij de beoordeling van fysieke 
(werk)omgevingen. 
Naar aanleiding hiervan is een veldonderzoek ontworpen dat tot doel had om de relaties tussen 
binnenklimaatbeleving, gedrag en beïnvloeding in kantoorgebouwen in kaart te brengen.  
De centrale onderzoeksvragen waren als volgt:  
- hoe beïnvloedt het binnenklimaat (het gedrag van) gebouwgebruikers? 
- hoe beïnvloeden de gebouwgebruikers op hun beurt het binnenklimaat?  
- hoe werkt die beïnvloeding van die gebruikers weer door op de manier waarop het binnenklimaat 

beleefd wordt? 
- hoe zijn de genoemde interacties en relaties in een model te vatten?  
 

Methoden en technieken 

Het onderzoek omvatte inspecties, surveys en binnenklimaatmetingen in 9 Nederlandse 

kantoorgebouwen. Ook zijn de ervaringen van de kantoorwerkers in de gebouwen (steeds ca. 30 

personen per gebouw) geïnventariseerd middels schriftelijke enquêtes en interviews.  

De onderzoeksuitkomsten zijn zowel kwantitatief als kwalitatief geëvalueerd. Hierbij is onder meer 

gekeken naar correlaties tussen enerzijds wat Paciuk (1990) noemt: available control, exercised 

control en perceived control en anderzijds output variabelen als het voorkomen van 

gebouwgerelateerde gezondheidsklachten, de comfortbeleving en de zelf-ingeschatte productiviteit. 

 

Resultaten 

Het onderzoek resulteerde in een aantal verrassende conclusies. 

Kantoorwerkers blijken anders te reageren op suboptimale binnenklimaatomstandigheden dan de 

standaardtheorieën voorschrijven (denk aan NEN-EN-ISO 7730). Ook blijkt de overgrote meerderheid 

niet over energiegebruikeffecten na te denken als men op het werk binnenklimaatgerelateerde 

controlemiddelen gebruikt (denk aan thermostaatknoppen, te openen ramen e.d.). 

Wat betreft de gevonden correlaties: er is in zijn algemeenheid sprake van een relatief eenduidig 

verband tussen de ervaren mate van controle over het binnenklimaat (meer = beter) en het 

voorkomen van gebouwgerelateerde gezondheidsklachten, de comfortbeleving en de zelf-ingeschatte 

productiviteit.  

 

Conclusie 

Het onderzoek laat zien dat het niet alleen de standaard Fanger parameters zijn en sec de 

hoeveelheid verse luchttoevoer die bepalen of gebouwgebruikers gezond, comfortabel en productief 

zijn. Ook het wel of niet hebben van mogelijkheden tot het beïnvloeding van het binnenklimaat speelt 

een belangrijke, aanvullende rol, waarschijnlijk in de rol van ‘moderator’.  
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