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en symposia. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan nationale en internationale 
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van de arbeidshygiëne. De Nieuwsbrief 
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Illustraties dienen in voldoende resolutie 
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van illustraties wordt u verzocht een 
voorbeeld (print of pdf-bestand) van uw 
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 Advertenties

De Nieuwsbrief biedt de mogelijkheid tot 
plaatsing van advertenties voor vacatu-
res, producten of diensten die relevant 
zijn voor het vakgebied en tot doel 
hebben de arbeidshygiënist te informe-
ren over te leveren diensten, speciale 
arbeidshygiënische aspecten of onder-
zoeksapparatuur. 

Tarieven voor plaatsing (excl. BTW): 
A4 formaat:  € 450,=
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Advertenties kunnen naar het redactie-
adres worden verzonden. 
Voor informatie over andere mogelijkhe-
den, zoals het verzenden van mailings 
aan leden, adverteren op de website, 
sponsoring of adverteren tijdens het jaar-
lijks symposium, kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de NVvA.

Website: www.arbeidshygiene.nl 

04-10 Landelijke contactbijeenkomst (do): Bijzondere biologische risico’s
10-10 Beleidsdag, Wageningsche Berg
12-11 Viz en CG gezondheid NVvA

NVvA-bijeenkomsten
29-11  NVvA-NVVK studiedag november

Externe bijeenkomsten/cursussen
Zie onze website: https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/
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Werken in de tuin schijnt uitermate gezond te zijn, het biedt rust en ontspanning, ook al moet 
er af en toe flink aangepoot worden om de tuin te onderhouden. Je ziet zelf het resultaat van je 
werk en niemand loopt er met targets te wapperen. 
Maar werken in een kantoortuin? De kantoortuin werd opgevoerd als de heilige graal voor 
inktkoelies, toetsenbordratelaars en excel-staarders. Het werk (lees: de collectieve prestatie) zou 
erop vooruitgaan, de onderlinge communicatie zou sneller en beter verlopen, omdat collega’s 
elkaar vanaf hun bureau konden toeroepen. Bij wijze van spreken dan, want roepen was niet 
echt de bedoeling. 

Hoe anders is dit uitgepakt. Mensen worden gek van het gekakel om ze heen, van overleggende 
collega’s en beppende koffieleuten, van telefoongesprekken (die vaak op luide toon ijsberend 
worden gevoerd), kortom van de onmogelijkheid om zich op hun werk te concentreren. 
Maar nieuwe inzichten dienen zich aan, kantoren kunnen heilzaam werken, mits ze op de  
juiste manier worden ingericht (al zou dit ook voor de werkprocessen moeten gelden).  
Deze Nieuwsbrief spijkert u een beetje bij over voors en tegens van ‘open plan offices’ en 
de ideeën die er zijn over de manier waarop de inrichting van kantoren en kantoorwerk kan 
bijdragen aan positieve emoties en een gezonde leefstijl stimuleert. Doe er uw voordeel mee …! 

Wilt u reageren mail dan uw reactie svp aan: nieuwsbrief@arbeidshygiene.nl

Namens de redactie, Jodokus Diemel

REDACTIONEEL
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BERICHT VAN HET BESTUUR

Nieuwe bestuursleden gezocht

De uitdagingen van het NVvA-bestuur voor 2018-2019 zijn: 

 Het definitief maken van het certificeringsschema 
 Opstarten van het actieplan Preventie Beroepsziekten 
  Deskundigheidsbevordering in combinatie met  

intercollegiale toetsing 
 Vergroting van de naamsbekendheid van de NVvA 

Om dit te realiseren zijn wij naarstig op zoek  
naar nieuwe bestuursleden voor de post Toxische 
stoffen, de post Ledencontacten en de post 
Deskundigheidsbevordering en ICT. 

Geïnteresseerden worden opgeroepen zich  
aan te melden! Meer informatie hierover kun  
je krijgen via mij of het secretariaat.

Om vast te noteren:

28e symposium NVvA, Woudschoten Zeist:

‘Arbeidshygiëne minder stoffig’ 

10 en 11 april 2019

NVvA Actieplan komt op gang!

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie uitgebreid 
kunnen lezen over het NVvA Actieplan 
Preventie Beroepsziekten. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van april jl. hebben de leden 
ingestemd met dit plan. De NVvA gaat langs 
vier punten activiteiten ontplooien: 

1. bewustwording en kennis voor werknemers 
2. bewustwording en kennis bij werkgevers 
3. herkennen van beroepsziekten 
4. borging op de lange termijn 

De speciaal voor dit actieplan opgerichte 
NVvA Werkgroep Preventie is inmiddels 
begonnen met het opstarten van het actie-
plan. In de week van de RIE (11-16 juni 
2018) werd een presentatie verzorgd aan 
preventiemedewerkers. Op 13 juni is het plan 

doorgesproken en afgestemd met vertegen-
woordigers van de Longalliantie en op 26 juni 
jl. is het plan door Jan Kegelaer en Margreet 
Sturm namens de NVvA officieel overhandigd 
aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken. 
Ook is de subsidieaanvraag ingediend bij SZW 
en het bestuur heeft goede hoop dat deze 
aanvraag zal worden gehonoreerd. 
De NVvA is opzoek naar partijen en personen 
die de projectactiviteiten willen gaan 
uitvoeren. Hiervoor zal medio september een 
mailing worden uitgestuurd naar alle leden. 
Arbeidshygiënisten die interesse hebben om 
dit programma of delen daarvan uit te voeren 
worden opgeroepen om zich te melden. De 
activiteiten en de beschikbare budgetten zijn 
te lezen in de subsidieaanvraag, die je kunt 
raadplegen op de NVvA-website. De NVvA 
Commissie Penningen zorgt voor het financieel 
beheer en de opdrachtverstrekking.  

Joost van Rooij
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Wil je meedoen? Neem dan contact op met 
Theo-Jan Heesen (NVVA-bestuurslid) of met 
het secretariaat.

‘Arbeidshygiëne minder stoffig’ 

De symposiumcommissie onder voorzitterschap 
van Jan Kegelaer, is alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het 28e NVvA-sympo-
sium. Het symposium zal plaatsvinden op onze 
vertrouwde locatie Woudschoten in Zeist. Het 
thema van het symposium is: ‘Arbeidshygiëne 
minder stoffig’. 
Arbeidshygiëne omvat meer dan alleen de 
chemi sche risico factoren. Dit jaar zal er meer 
ruimte worden ingeruimd voor andere kennis-
gebieden en werkterreinen van de arbeids-
hygiënist, zoals fysische factoren (geluid, 
binnenklimaat, warmte- en koudebelasting, 
trillingen en straling), biologische agentia 
(microbiële toxinen, allergenen, micro-
organismen) en fysieke belasting. Daarnaast 
wil de symposiumcommissie ook A&O onder-
werpen onder het voetlicht brengen, zoals 
psychosociale belasting in relatie tot stress, 
werkdruk en welzijn. Dit sluit mooi aan bij de 
certificeringseisen die momenteel worden 
uitgewerkt in het nieuwe certificeringsschema, 
die immers de volle breedte van het vakgebied 
omvatten. 

Het symposium biedt ruimte voor plenaire 
bijdragen rondom het thema. In parallelsessies 
en workshops is er gelegenheid eigen onder-
zoek te presenteren. Ook wordt dit jaar weer 
een ignite- sessie georganiseerd. Dé mogelijk-
heid om in 5 minuten anderen enthousiast 
te maken voor het vakgebied en je (praktijk)
ervaringen te delen! Komend najaar zal er weer 
een call for abstracts naar alle leden worden 
verstuurd. Mocht je die niet ontvangen dan kun 
je hem altijd nog vinden op de NVvA-website. 
Je bijdrage hoeft zeker niet per sé over een 
wetenschappelijk onderzoek te gaan. Juist ook 
praktijkonderzoeken zijn meer dan welkom! 
Het bestuur moedigt dan ook alle leden van 
harte aan om ook een abstract in te sturen. 
De richtlijnen hiervoor vind je eveneens op de 
NVvA-website. De data van het symposium kan 
je alvast in je agenda noteren: woensdag 10 en 
donderdag 11 april 2019. 

Buitenlandbeurs 2019

Op het gebied van de arbeidshygiëne is er in de 
wereld nog veel te bereiken en te verbeteren. 
Ook voor 2019 stelt het bestuur weer een 
buitenlandbeurs van € 10.000,- beschikbaar. 
Met de buitenlandbeurs wil de NVvA initiatieven 

van leden steunen die een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van de arbeidshygiëne in de 
rest van de wereld. 
Hopelijk zijn leden geïnspireerd door de presen-
tatie van Remko Houba, winnaar van de buiten-
landbeurs in 2016, op het symposium in april 
van dit jaar. Mede door de buitenlandbeurs van 
de NVvA is er nu een Turkse arbeidshygiëne 
vereniging opgericht! 

Volgend jaar is er weer een beurs te vergeven. 
Dus bij deze een dringende oproep aan alle 
leden om nu alvast na te denken over een 
interessant project in het buitenland en om 
mee te dingen naar de NVvA Buitenlandbeurs 
2019. Heb je een goed idee, of heb je altijd al 
het plan gehad om eens ‘iets in het buitenland’ 
te doen: dit is je kans! Meer informatie over de 
buitenlandbeurs vind je op onze NVvA website 
onder beurzen. Daar vind je ook een overzicht 
van eerder toegekende projecten en tevens het 
reglement en een scoringsformulier voor de 
beoordeling. Maak een korte beschrijving van 
je plan, voeg er een begroting bij en stuur dit 
voor 15 maart 2019 naar het secretariaat van 
de NVvA. De voorstellen worden beoordeeld 
door een jury. Het lid of de leden met het beste 
voorstel krijgt de beurs toegekend. De winnaar 
wordt door mij bekend gemaakt op woensdag 
10 april 2019 tijdens de feestavond van het 
komende NVvA symposium. 

Heb je zelf ideeën of suggesties om de NVvA 
en daarmee de arbeidshygiëne in Nederland 
en daarbuiten nog verder te ontwikkelen en te 
bevorderen? Dan nodig ik je nadrukkelijk uit 
om die met ons te delen. Je kunt ons tegen-
komen op NVvA-bijeenkomsten. Een onderwerp 
inbrengen en toelichten tijdens één van de 
reguliere bestuursvergaderingen of op de 
jaarlijkse beleidsmiddag van het bestuur in 
Wageningen op 13 juni aanstaande, is ook 
mogelijk. Een e-mail bericht sturen naar:  
nvva@arbeidshygiene.nl kan natuurlijk ook.

Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter

NVvA Buitenlandbeurs 2019 

Ding mee! 
Doe een voorstel! 

Verbeter de wereld! 

Indienen voor:

15 maart 2019
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Correctie

In de vorige Nieuwsbrief (2018-2) 
stond in het symposiumverslag onder 
‘Plenaire sessies Dag 1’, bij de sessie 
“De toekomst van de arbeidshygiëne” de 
volgende zin: 

“Momenteel is er geen formeel 
erkende arbeidshygiënische opleiding 
en geen zicht op dat die er snel gaat 
komen”. 

Een oppervlakkig lezer zou hieruit 
kunnen concluderen dat de arbeids hygië-
nische opleidingen die PHOV biedt, niet 
erkend zijn of dat PHOV niet gecerti-
ficeerd is. Maar zo ligt het niet: PHOV is 
een gecertificeerde opleidingsinstelling 
die onder andere opleidingen biedt op 
gebied van arbeidshygiëne (zowel HBO+ 
als middelbaar). 
Wel is het zo, dat het huidige aanbod 
van de opleidingen en het lesmateriaal 
nog niet zijn afgestemd op de eisen 
voor persoons- certificering van de 
arbeids hygiënist. Wie deze opleiding 
succes vol doorloopt heeft dus niet de 
garantie dat deze – naast overige eisen 
- voldoende is om het AH-certificaat te 
behalen. Momenteel is dat namelijk niet 
mogelijk omdat immers de eisen voor de 
persoons-certificering AH (niveau 3) nog 
niet definitief zijn vastgesteld. 
Certificering op niveau 2 is en blijft 
voor arbeids hygiënisten overigens niet 
mogelijk (in tegenstelling tot veiligheids-
kundigen). 
Dat u het maar weet. 
 

Redactie

Het nieuwe certificeren

Stel, je bent (directeur van) een kleine maar 
groeiende arbodienst en je wilt gecertificeerd 
worden. Te klein om naast de bedrijfsartsen, 
ook gecertificeerde kerndeskundigen in vaste 
dienst te hebben. Maar je bent overtuigd van de 
kwaliteit van je dienstverlening en wilt dat getoetst 
zien aan objectieve criteria. En ook omdat veel 
grote organisaties alleen in zee willen met een 
gecertificeerde arbodienst. 
Je huurt een bureautje in dat het certificerings-
traject begeleidt. Je sleutelt aan de interne werk-
processen en stelt een kwaliteitshandboek samen. 
Als de initiële audit eraan komt, moet je ook 
aan toonbaar beschikken over de andere drie 
kern deskundigheden (A&O, AH, HVK. Dat lost 
het begeleidend bureau op, dat kent wel een paar 
gecertificeerde deskundigen. Even een contract 
voor samenwerking opstellen en dan moeten er 
nog snel een paar RI&E’s door deze mensen worden 
opgesteld om bij de audit te kunnen overleggen.  
Zo gezegd, zo gedaan. Een kopietje van de 
certificaten in het dossier en de auditor slikt de 
getoonde RI&E’s voor zoete koek. 
Bij de initiële audit wordt vastgesteld dat je  
voldoet aan de criteria, het certificaat is binnen. 

En stel, dat je na de initiële audit de ingehuurde 
kerndeskundigen geen bemoeienis meer geeft bij 
de uitgevoerde RI&E’s of ander arbo-onderzoek. 
Niet in de uitvoering, niet door toetsing of tweede 
lezing, niet in enige vorm van supervisie. Ze vinden 
het best, zolang ze betaald blijven krijgen voor hun 
fictieve inzet, maar hun certificaat dient slechts om 
aan de auditor te tonen. De eigenlijke RI&E’s laat 
je door goedkopere arbodeskundigen van divers 
pluimage (zonder certificaat) verrichten. Zolang 
de auditor dit niet doorprikt en je het certificaat 
behoudt, is er formeel niets onwettigs aan de hand. 

Maar dit kan toch niet de bedoeling zijn?  
Mag een gecertificeerd kerndeskundige aan deze 
constructie meewerken? De kwaliteit van de 
arbo- dienst verlening lijkt me niet gebaat bij kern-
deskundigen die er wat bij schnabbelen door hun 
certificaat zo te verpatsen en auditoren die dit niet 
doorzien, of zelfs goedkeuren? 

Wellicht denkt u, ‘Leuk die veronderstellingen, maar 
dit gebeurt toch niet in het echt?’ Helaas moet ik u 
hierin teleurstellen: in de arbowereld komt dit wel 
degelijk voor. En zolang schnabbelaars, scharrelaars 
en blinde vinken deze praktijken in stand houden, zal 
elk nieuw stelsel voor de certificering een wassen 
neus blijken. Maar wie die neus schendt, schendt het 
aangezicht van het hele beroepsveld.

 Ir. O.J. de Zemel
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ONTWERP MET GROEN LEVERT 
PRESTATIEVOORDELEN 

Giancarlo Mangone

Binnen het duurzaamheidsconcept is de integratie van natuurlijke 
stimuli in en om gebouwen een veelbesproken onderwerp. 

Dit komt voor een deel doordat onderzoekers 
steeds meer voordelen vinden die natuurlijke 
stimuli bieden aan de gebruikers en eigenaren 
van gebouwen: van een grotere productiviteit, 
toegenomen creativiteit en welzijn van de 
medewerkers, tot grotere eigendomswaarde en 
minder stress, ziekteverzuim en presenteïsme 
(verminderde werkprestatie als gevolg van ziekte). 

(Zie: Nieuwenhuis et al. 2014; Anderson & West 2006; Morita et al. 
2007; Hartig & Staats 2006). 

Hoewel groene muren en daken en uitzicht op natuur altijd aangeprezen 
worden als hoogwaardige geïntegreerde gebouwoplossingen die 
aanzienlijke voordelen bieden, kunnen ook ruimtelijk geïntegreerde 
natuurlijke stimuli zoals ‘microbossen’ (microforests) substantieel grotere 
voordelen opleveren, zoals besproken in Mangone 2013 en Mangone 
2015. 
Giancarlo Mangione is directeur bij Symbiosis Sustainable Design + 
Consulting. Hij is tevens PhD onderzoeker en gastprofessor aan de 
Faculteit Bouwkunde + Technologie van Technische Universiteit Delft. 
Tenslotte is hij Assistent Professor aan Carleton University (Canada).

Microbossen zijn dynamische, stimulerende, 
samenhangende ruimtelijke omgevingen die 
bestaan uit beplanting en aardlagen, die lijken 
op de structurele, perceptuele en ecologische 
samenstelling van het ecosysteem van een 
bos, maar die niet groot genoeg zijn om de 
veelheid aan functies die een robuust en rijp 
bos biedt betrouwbaar te kunnen leveren. In 
de atriums van allerlei woon- en commerciële 
bouwprojecten zijn tuinen geïntegreerd die 
vergelijkbaar zijn met microbossen, waaronder 
het luxe Tropique Nord appartementencomplex 
in Montreal in Canada, het Lumen gebouw in 
Wageningen en de seniorenwoningen van St. 
Joseph in Hengelo. 

Deze ruimten zijn echter niet ontworpen vanuit 
het oogpunt van prestatie. Er is recent onder-
zoek uitgevoerd naar de potentiële voordelen 
en mogelijkheden om de kwaliteit en de waarde 
van de integratie van groen in gebouwen 

middels ontwerp te vergroten. Onderzocht zijn 
verschillende natuurlijke ruimtelijke kwaliteiten 
(dichte vegetatie versus schaarse vegetatie) 
en het soort groene ruimte (weiland versus 
siertuin versus dicht bos). Kantoorwerkers 
hebben bijvoorbeeld voor verschillende typen 
werkzaamheden een voorkeur voor natuurlijke 
ruimtes boven de standaard werkruimtes, 
hoewel er bij verschillende werkzaamheden 
verschillende typen natuur horen (Mangone 
et al. 2017). Kantoorwerkers voelen zich 
qua temperatuur comfortabeler binnen een 
groter temperatuurbereik wanneer zij in een 
werkomgeving met veel beplanting werken. 
Dit betekent dat het energieverbruik van het 
gebouw kan afnemen omdat in de winter een 
lagere en in de zomer een hogere tempera-
tuurinstelling kan worden gehanteerd (Mangone 
et al. 2014). 
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Suggereren dit soort bevindingen dat volledige 
kantoorgebouwen zouden moeten worden 
ontworpen als dichte bossen, aangevuld met 
stromende watervallen, stroompjes, en gras-
land inclusief vlinders, en dat allemaal omringd 
door muren die de thermische, licht- en lucht-
kwaliteit maximaliseren? Of is er een methode 
die haalbaarder is en op kleinere schaal 
micro bossen kan verwerken in gebouwen en 
die kan worden toegepast binnen de budget-
ten voor commerciële projecten en woon-
gebouwen, waarbij de mogelijke voordelen van 
op de natuur gebaseerde werkomgevingen 
gemaximaliseerd worden?

Hoogwaardige natuur in 
gebouwen

Op de eerste plaats geeft bestaand onderzoek 
aan dat kantoorwerkers graag toegang willen 
hebben tot een mix van natuurlijke ruimtes 
en standaard werkruimtes (Mangone et al. 
2017). De effecten van werken in een kantoor 
dat volledig bestaat uit natuurlijke stimuli is 
nog niet onderzocht. Bestaand onderzoek uit 
de omgevingspsychologie geeft wel aan dat, 
om de waarde van een omgeving of activiteit 
in de tijd te kunnen blijven waarderen, het 
nodig is om ook een contrasterende omgeving 
te beleven waarmee we kunnen vergelijken. 
Omdat we anders de waarde van de op natuur 
gebaseerde werkruimtes vergeten. We hebben 
wellicht verschillende omgevingen nodig om 
voortdurend herinnerd te worden aan de 
relatieve voor- en nadelen van verschillende 
werk ruimtes, en ook om van verschillende 
activiteiten en verschillende kwaliteiten en soor-
ten werkruimtes te profiteren. Daarom zou het 
ontwerpen van een hybride kantoorgebouw dat 
zowel standaard werkruimtes als natuurlijke 
werkruimtes bevat gunstig kunnen zijn en is het 
volledig opnieuw bedenken en ontwerpen van 
kantoorgebouwen niet nodig.

Gangbare plattegrond met lage en hoge zones

Hoe ziet een effectieve werkomgeving met 
geïntegreerde natuur eruit? Mensen profiteren 
het meest van natuurlijke stimuli als zij er 
directe persoonlijke interactie mee kunnen 
hebben. Een primair ontwerpdoel voor de 
integratie van natuur in een gebouw moet zijn 
dat dit gebeurt op een manier waarbij zoveel 
mogelijk mensen van de ruimte gebruik maken 
gedurende het grootste deel van de tijd. Vanuit 
dit perspectief bieden de atriums in een gebouw 
unieke mogelijkheden. Een atrium biedt zowel 
directe interactiemogelijkheden met de natuur 
als indirect uitzicht op de natuur in het atrium 
vanuit de omliggende werkruimtes. In een 
context waar het uitzicht naar buiten van een 
lage kwaliteit is, bijvoorbeeld de stedelijke 
omgeving, snelwegen, parkeerplaatsen, etc., 
of in projecten waar minder externe ramen een 
significante energie- en kostenbesparing zou 
opleveren kunnen atriums voor de omliggende 
werkruimtes een hoogwaardig uitzicht bieden, 
afhankelijk van het ontwerp van het atrium, 
zoals aangegeven in afbeelding 1.

‘Levende muren’ vs. ‘microbos’

Waar atriums gewoonlijk substantieel meer 
energie verbruiken dan werkruimtes, en geen 
bruikbare ruimte bieden aan werkplekken en 
specifieke programma’s, zijn deze negatieve 
aspecten eerder het resultaat van een slecht 
ontwerp dan een onvermijdbare uitkomst.  
Er zijn levende muren geïntegreerd in atriums 
als een symbool van duurzaamheid, waarvan 
de kosten worden gerechtvaardigd door de 
voordelen die het heeft op de productiviteit, 
creativiteit, welzijn en de luchtkwaliteit. 
Voorbeelden zijn het Actio onderzoeksgebouw 
in Wageningen en de River Building van de 
Carleton University in Ottawa, in Canada. 
Deze atriums zijn echter ver verwijderd van de 
werkruimtes van de medewerkers. 
In sommige gevallen worden de levende muren 
gescheiden van de werkruimtes door beveiligde 
gesloten deuren en interne gangen. Zelfs in 
omgevingen waar een zitruimte gerealiseerd 
is naast een levende muur biedt het niet-
ruimtelijke ontwerp van de levende muren geen 
ruimte voor directe en persoonlijke interactie. 
Gesprekken met gebouwgebruikers bevestigen 
wat bestaand onderzoek suggereert, namelijk 
dat deze muren grotendeels onopgemerkt 
blijven in de dagelijkse routine van de gebruiker. 
Het resultaat? Deze levende muren bieden niet 
de voordelen voor werkprestatie en welzijn die 
de kosten ervan zouden rechtvaardigen.  
Ze voegen bovendien niets toe aan het ver-
beteren van de kwaliteit van het kantoorgebouw 
voor de medewerkers.
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Een veel effectievere investering in de produc-
tiviteit van de kantoorwerkers zou een atrium 
zijn dat ontworpen is als een hoogwaardige 
werkomgeving waarin de natuur geïntegreerd 
is. Deze ontwerpstrategie kan aanzienlijke 
kostenbesparingen opleveren voor de bouw 
en de exploitatie. Vergaderruimtes worden 
bijvoorbeeld normaal gesproken slechts 5 tot 
10% van de kantoortijd gebruikt. Wel hebben 
ze bovenmatig grote klimaatsystemen nodig 
om de snelle veranderingen in bezettings-
graad te kunnen opvangen. Ondanks deze 
kapitaalinvestering in klimaatsystemen hebben 
veel vergaderruimtes vaak een matige lucht-
kwaliteit en thermisch comfort. 
Het ontwerpen van vergaderruimtes in en 
aan grenzend aan een atrium met microbos, 
waarbij de lucht uit de vergaderruimte venti-
leert naar het atrium, kan ervoor zorgen dat 
de luchtkwaliteit en het thermische com fort 
verbeteren zonder dat er zwaar geïnves-
teerd moet worden in een ineffectief boven-
maats klimaatsysteem. Bovendien kan 
een vergaderruimte met een geïntegreerd 
micro bos zo worden ontworpen dat het kan 
worden aangepast. Er kunnen bijvoorbeeld 
vergadertafels gebruikt worden die opgedeeld 
kunnen worden in kleinere werkoppervlakken 
voor kleinere groepen en individuen als er 
geen vergaderingen gepland zijn. Voor dit soort 
werkzaamheden heeft een vergaderruimte die 
uitzicht biedt op een microbos in plaats van op 
een gang namelijk de voorkeur.  
Zo kunnen de gebruiksintensiteit en de waarde 
van vergaderruimtes vergroot worden.  

Het opnemen van individuele en groepswerk-
plekken in het atrium kan de totale grootte en 
daarmee de kosten van het gebouw verkleinen, 
omdat het atrium dezelfde ruimte in zal nemen 
of het nu wel of geen werkplekken heeft en 
de werkplekken die in het atrium geïntegreerd 
zijn hoeven dan niet elders in het gebouw 
gecreëerd te worden. Omdat prestaties, crea-
tiviteit en welzijn bovendien toenemen in de 
buurt van natuurlijke stimuli hebben deze werk-
plekken een hogere kwaliteit en zorgen ze voor 
een verbeterde prestatie van werknemers ten 
opzichte van standaard werkplekken. 

Gebrek aan visuele en akoestische privacy 
is één van de meest gehoorde klachten over 
werkplekken (Davis et al. 2011). Medewerkers 
ervaren het werken in een bos als een bijdrage 
aan privacy, en beplanting zorgt ervoor dat het 
geluid in een ruimte gedempt wordt (Anderson 
et al. 1983; Costa & James 1999; Mangone 
et al. 2017). Atriums kunnen bovendien de 
efficiency van het klimaatsysteem in een 
gebouw verbeteren, door de toevoerlucht 
voor te verwarmen of te koelen. Atriums met 
geïntegreerd microbos kunnen ook de vraag 
voor verwarmen en koelen van een gebouw 
verkleinen door het toegenomen thermische 
comfort dat de gebruiker ervaart (Mangone et 
al. 2014).

Microbos-ontwerp gebaseerd op werknemersprestatie
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Atrium met hoogwaardig microbos

Een voorbeeld van een atriumontwerp met 
microbos is het door de auteur ontworpen 
atrium van een 41 verdiepingen tellend kantoor-
gebouw in Kuala Lumpur in Maleisië.  
De ontwikkelaar was geïnteresseerd in atrium-
ontwerpen met geïntegreerde vegetatie waar-
door het gebouw op de markt kon worden 
gebracht als een groen gebouw dat de werk-
nemersprestatie zou verhogen. Het ontwerp van 
het atrium (zie afbeelding 2 en 3) had als doel 
het maximaliseren van de werknemersprestatie 
door het opnemen van verschillende typen 
werkplekken met geïntegreerde vegetatie en 
ruimtelijke kwaliteiten. In een voorafgaand 
onderzoek uitgevoerd door de auteur hadden 
kennis werkers dit soort werkplekken aan ge-
wezen als voorkeursruimte voor verschillende 
werkzaamheden (Mangone et al. 2017).  
Het ontwerp beoogde het maximaliseren van 
directe persoonlijke interacties met natuurlijke 
stimuli zodat sociale en economische voor-
delen geboden werden voor zowel de gebouw-
gebruikers als de gebouweigenaar. 

In dit microbosontwerp, dat werknemers-
prestatie als uitgangspunt neemt, bieden 
balkons met beplanting en abstracte oranje 
gekleurde open structuren privacy aan de 
gebruiker, zicht op het totale microbos en 
het gevoel in een afgeschermde omgeving 
te zijn. In een voorafgaand onderzoek 
hebben werk nemers aangegeven dat zij aan 
dergelijke ruimtes de voorkeur geven voor 

taken die om grote concentratie vragen, voor 
informele bijeenkomsten, en voor individuele 
en groepssessies om te brainstormen, te 
bezinnen en te evalueren. Volgens de onder-
zoeksresultaten zal de totale open verdieping 
met microbos worden ervaren als een semi-
privé ruimte waarin het prettig is om alleen of 
met een groep de pauze door te brengen en 
in mindere mate voor informele bijeenkomsten 
en het uitvoeren van individuele brainstorm-, 
bezinnings- en evaluatiewerkzaamheden.  
Een met hout omgeven openluchtwerkplek ligt 
verzonken in de vloerplaat, om semi-privacy te 
bieden met uitzicht op het bladerdak, zonder 
direct zicht op voorbijgangers en zonder direct 
door hen gezien te worden. Dit werkplek-
ont werp biedt een ruimte die de ruimtelijke 
kwaliteiten van het open microbos en van de 
omsloten balkonruimtes combineert.  
Het totale ontwerp van het microbos-atrium 
biedt de gebruikers van de werkplekken 
die naast het atrium liggen, zicht op een 
hoogwaardige ruimtelijke omgeving waarin 
natuurlijke stimuli geïntegreerd zijn.  
Daarnaast zorgen de balkons voor zowel 
privé als semi-privé werkplekken binnen het 
microbos, door een deel van de balkons in de 
vegetatie en metalen bogen te verbergen, en 
ze te situeren middenin het bladerdak, zoals 
geïllustreerd in afbeelding 2 en 3.

Toewijzingsschema werkplekken voor microbos-ontwerp gebaseerd op werknemersprestatie
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Alternatieve ontwerpstrategieën 

Als je denkt aan het integreren van natuur 
in gebouwen wordt meteen aan beplanting 
gedacht, maar er zijn nog vele andere na-
tuurlijke stimuli die effectief in een gebouw 
geïnte greerd kunnen worden, zoals watervallen, 
kliffen, stroompjes en grotten. Een duidelijk 
voordeel van niet op planten gebaseerde natuur 
is dat het geen behoefte aan licht heeft.  
Plaatsing is mogelijk zonder dat er een sub-
stantiële hoeveelheid kunstlicht nodig is, in het 
interieur van gebouwen op locaties waar geen 
directe toegang tot daglicht is.Het effectief 
opnemen van andere natuur dan planten is 
een ontwerpuitdaging die zeer lonend kan 
zijn. Het kan worden gebruikt als strategie 
om de kwaliteit en prestatievoordelen van 
ruimtes zonder daglicht te verbeteren. Je denkt 
echter normaal gesproken niet meteen aan 
een grot als een comfortabele werkomgeving. 
Het succesvolle gebruik ervan als een hoog-
waardige werkplek hangt af van het ont werp. 
Waar watervallen kunnen helpen bij lucht-
zuivering, stressvermindering en toenemen van 
vitaliteit (Demuzere et al. 2014; Wu et al. 2011), 
dient de ruimte eromheen te worden ontworpen 
op een manier die complementair is aan en 
leidt tot een samenhangende omgeving tussen 
de waterval en de rest van de ruimte. Daardoor 
kan een indrukwekkende ervaring worden 
opgeroepen bij de gebruikers van de ruimte. 

Natuur als hoogwaardige 
werkplek

De vraag is hoe niet op beplanting gebaseerde 
natuurlijke stimuli effectief kunnen worden 
opgenomen in het ontwerp van gebouwen? 
Het ontwerponderzoek van de auteur geeft 

aan dat het opnemen van infrastructuur van 
de overheid in het ontwerp van gebouwen 
[hybride infrastructuur] een bijzonder effectieve 
strategie kan zijn (Mangone 2016). Door een 
deel van de infrastructuur van de overheid op te 
nemen in gebouwen kunnen de kosten voor de 
bouw en voor de infrastructuur worden gedeeld 
door de overheid en de gebouweigenaar. 
Daardoor nemen de kosten voor zowel gebouw-
eigenaren als de overheid (en daarmee de 
belastingbetalers) af, net zoals bij bestaande 
subsidies voor groene daken, zonnepanelen en 
waterinfiltratie.
In veel landen kunnen wateropslagtanks, zowel 
voor drinkwater als voor overtollig hemelwater, 
effectief bijdragen aan bestaande en nieuwe 
stedelijke infrastructurele watersystemen. 
Drinkwatertorens kunnen substantieel bijdragen 
aan het verlagen van het energieverbruik voor 
de lokale levering van drinkwater. Tanks voor 
overtollig hemelwater kunnen de veerkracht 
en levensduur van bestaande gemeentelijke 
hemelwaterafvoersystemen verbeteren.  
Dit is mogelijk omdat ze de capaciteit van het 
bestaande hemelwatersysteem kan vergroten 
zonder dat daar enorme veranderingen aan 
het systeem voor nodig zijn. Het ontwerp van 
een hybride infrastructuur kan een effectieve 
strategie zijn om bestaande infrastructurele 
watersystemen aan te passen aan de 
toename van hemelwater als gevolg van 
klimaatverandering en uitbreiding van stedelijk 
gebied, en de vermindering van pieken in 
volume en overstort van overtollig hemelwater. 
Maar hoe kunnen opvang van hemelwater 
en drinkwatertorens in gebouwen worden 
geïntegreerd zodanig dat het voordelen oplevert 
voor zowel de gebouwgebruikers, de eigenaren 
als de overheid? Hoe kan een wateropslagtank 
een ontwerpmiddel worden waarmee zowel 
de esthetische kwaliteit van het gebouw en de 

Ontwerp van een atrium gebaseerd op mos-hemelwater
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ruimtes, als de ervaring, prestatie en welzijn 
van de gebruikers verbeteren? 
Inwendige wateropslagtanks kunnen worden 
ontworpen op een manier dat zij worden 
ervaren als spannende natuurlijke stimuli. 
Een watertank voor overtollig hemelwater 
kan bijvoorbeeld worden ontworpen als een 
eeuwenoude met mos overgroeide mono-
lithische structuur, zoals in afbeelding 4. 
Als deze tank geplaatst zou worden in een 
standaard atrium, zou het niet een erg indruk-
wekkend effect hebben. Het zou functioneren 
als een interessante achtergrond, maar 
met weinig interactiemogelijkheden voor de 
gebouwgebruikers. 

Door daarentegen het hele atriumontwerp te 
baseren op de structuur en de esthetiek van 
het mosmateriaal, wordt een indrukwekkende 
omgeving met geïntegreerde natuur gecreëerd, 
waarin talrijke mogelijkheden geboden worden 
voor individuele en groepsactiviteiten in een 
unieke hoogwaardige ruimtelijke omgeving. 
Voorbeelden zijn zacht-glinsterende gebarsten 
eierschalen van beton die uit de aarde 
opkomen, heuvels bedekt met mos, betonnen 
scherven waar je tegenaan kunt zitten en een 
structuur van hangend mos van waaruit water 
naar beneden valt. De kwaliteit van de ruimte 
wordt bereikt door componenten en processen 
van de infrastructuur zodanig in het ontwerp te 
integreren, dat het atrium een samenhangend 
en spannend geheel wordt. 

Thermische sensatie van de 
ruimte

De infrastructurele processen worden zichtbaar 
gemaakt voor de gebruikers. Een voorbeeld 
hiervan is het transport van het overtollige 
hemelwater vanaf het dak via de waterval uit 
het hangende mos naar de opslagtank, en 
het vrijkomen van water vanuit de verticale 
tweede hemelwateropslagtank rechts via een 
waterval, zoals getoond in afbeelding 4 en 
5. De tanks voor overtollig hemelwater zijn 
zodanig ontworpen dat zij een gevoel van 
kleinheid oproepen door hun enorme schaal, en 
zorgen tevens voor ruimtelijke samenhang en 
misschien zelfs voor mysterie en verwondering, 
hetgeen stress kan verlagen en productiviteit 
kan stimuleren (Zhang et al. 2014; Hartig & 
Staats 2006). Het water uit de stroom voegt 
vocht toe aan de thermische sensatie van de 
ruimte, en zorgt voor de verstrooide reflecties 
van het licht en het geluid van stromend 
water. Het stroompje dient ook als het 
horizontale vervoersysteem voor het afvoeren 
van het hemelwater naar de gemeentelijke 
hemelwaterafvoer. Het enorme volume van de 

eerste opslagtank dient als thermische massa 
en draagt bij aan de koele, vochtige thermische 
sensatie van het atrium gebaseerd op mos 
en hemelwateropslag. De samenhangende 
ruimtelijke omgeving doordrenkt met natuurlijke 
stimuli zoals beleefd wordt door de gebruikers 
zou hetzelfde effect kunnen hebben op het 
thermisch comfort van de gebruiker als een 
microbos, en als zodanig de eisen aan het 
klimaatsysteem kunnen verlagen. Bovendien 
is vastgesteld dat ruimtes waarin waterstimuli 
zijn opgenomen een stimulerende werking 
hebben op de sociale interactie en zorgen voor 
minder stress (White et al. 2010). Dit voorbeeld 
toont aan dat de opname van infrastructurele 
componenten in het ontwerp van gebouwen 
waarde kan toevoegen en prestatievoordelen 
kan opleveren voor gebouwen, gebruikers en 
ruimtes. Waar dit atriumontwerp gebaseerd 
op mos-hemelwateropslag zich richtte op 
het onderzoeken van de mogelijkheden 
van een ontwerp van een hybride hemel-
waterinfrastructuur, en daarom eerder concep-
tueel en fantasierijk is dan praktisch, toont 
het wel de potentiële prestatie- en kwaliteits-
voordelen aan en een serie methoden die 
mogelijk zijn voor het effectief opnemen van 
natuurlijke stimuli in gebouwen. 

De waarde van ingrijpende 
oplossingen 

Het mag duidelijk zijn dat bestaande onder-
zoeken nog maar een fractie van de mogelijk-
heden aangeven van potentiële effectieve 
methodes voor het integreren van natuur in 
gebouwen, zodat gebouweigenaren, gebruikers 
en gemeentes ervan kunnen profiteren.  
De kwaliteit van onze bebouwde omgevingen 
kan drastisch verbeterd worden als we 
grondig gaan onderzoeken hoe we natuurlijke 
stimuli, gebouw systemen en gemeentelijke 
infrastructuur kunnen opnemen in het ontwerp 
van gebouwen, en tegelijkertijd doelen na-
streven op het gebied van gebruikerswelzijn en 
sociale prestatie. De voorbeelden in dit artikel 
zijn nogal extreem in de mate waarin ze gericht 
zijn op het maximaliseren van de immersieve 
aard en kwaliteit van de ruimte en zij zullen 
dan ook zeker veranderingen ondergaan als ze 
worden opgenomen in een specifieke context of 
budget. Toch zijn deze strategieën gebaseerd 
op een rigoureuze logica en begrip van 
gebouw- en infrastructuurontwerp, en kunnen 
dus op allerlei manieren worden veranderd 
om aan een scala van projectbudgetten en 
doelstellingen te voldoen.
Het is van essentieel belang te weten hoe 
ver we kunnen gaan voordat we vaststellen 
wat de grenzen van de mogelijkheden in 
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een project zijn. De economische, sociale en 
ecologische prestatie van onze gebouwen 
kan exponentieel verbeterd worden ten 
opzichte van wat tot nu toe gebouwd is. En 
dat is nodig als we de ergste effecten van 
klimaatverandering, vernietiging van ons 
ecosysteem en schaarsheid van natuurlijke 
grondstoffen willen afremmen, en de negatieve 
impact willen tegengaan van onze wildgroei 
in levensstijlen en bouwontwikkelingen op de 
sociale kwaliteit, gezondheid en vitaliteit van 
onze gemeenschappen. We dienen werkelijk 
holistische oplossingen te ontwikkelen die 
verregaand onderzoek doen naar de potentiële 
symbiotische relaties tussen het ontwerp van 
gebouwen en gebouwruimten aan de ene kant 
en de ondersteunende sociale en technische 
gebouw-gerelateerde en gemeentelijke 
infrastructuur aan de andere.

Giancarlo Mangone, PhD, M. Architectuur

Dit artikel is eerder gepubliceerd in TVVL 
Magazine (januari 2018), uitgave van TVVL 
(zie ook: www.tvvl.nl). 
Wij danken TVVL voor de toestemming – 
Redactie NVvA Nieuwsbrief

Ontwerp van een atrium gebaseerd op mos-hemelwater
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HEALING OFFICES ®

Anicee Bauer

Het Healing Offices® Concept

De ambitie van het Healing Office® concept is het creëren van een 
fysieke kantooromgeving, die bij medewerkers positieve emoties en een 
gezonde leefstijl stimuleert. Het kantoor transformeert daardoor in een 
preventief middel voor burn-out en welvaartziektes. 

Het concept is “evidence-based” en kent tien 
ontwerpkwaliteiten, waarvan in wetenschappelijke 
studies is aangetoond dat ze positieve effecten 
hebben op de gezondheid en het geluk van 
mensen. 

Deze tien kwaliteiten zijn:
‘gezond eten’, ‘beweging’, ‘ontspanning, ‘natuur’, 
‘daglicht’, ‘verbondenheid’, ‘eigenaarschap’, 
‘diversiteit’, ‘duurzaamheid’ en ‘binnenklimaat’. 

Dit artikel is een samenvatting van een onderzoeksvoorstel van Anicee 
Bauer, waarin door middel van van een voormeting (pre-design analyse) 
en een nameting (post occupancy evaluation) het effect van het Healing 
Office® concept kan worden onderzocht.

Aanleiding Healing Offices ® 
concept 

De zorgkosten in Nederland stijgen en een 
ongez onde leefstijl wordt als één van de oor-
zaken van de stijgende kosten gezien. Meer 
aandacht en kennis over effectieve preventie 
zou daarbij een grote bijdrage leveren om 
(onnodige) ziektes en oplopende kosten te 
voorkomen. Een factor die verband houdt met 
de ontwikkeling van een ongezonde leefstijl 
is werkstress. Er lijkt geen plaats meer te zijn 
voor ontspanning, positieve afleiding, conflict-
management en het uiten van emoties. Door 
het plaats- en tijdonafhankelijke werken wordt 
het bovendien voor veel mensen moeilijker 
om werk en privé te scheiden, waardoor extra 
stress kan ontstaan. 
Ondanks de hoge ziektekosten daalt tegelijk het 
ziekteverzuim. Een reden hiervoor zou kunnen 
zijn dat meer mensen ondanks ziekte blijven 
doorwerken, omdat de werkdruk hoog is en 
zij bang zijn om hun baan te verliezen. Daarbij 

neemt ook het aantal vaste contracten af, wat 
erop wijst dat organisaties zich niet langer 
willen binden aan werknemers.  
En terwijl 80% van werknemers tevreden is 
over hun werk, geeft slechts 13 % aan ook echt 
“gepassioneerd” en bevlogen te zijn.
Uit onderzoek komen tevens aanwijzingen 
dat Het Nieuwe Werken niet per definitie 
bevorderlijk is voor de sociale cohesie.  
Het flex-werken moedigt mensen aan om ook 
deels thuis te werken, wat veel werknemers 
als voordeel ervaren. Degenen die niet thuis 
werken, moeten echter vervolgens alle ad-hoc 
taken op zich nemen. Door de afwezigheid van 
collega’s wordt ook het delen van kennis in 
het team moeilijker en langdurig ziekteverzuim 
komt vaak als een verrassing voor de rest 
van het team. Wat betreft het fysieke kantoor-
ontwerp van Het Nieuwe Werken komen als 
aandachtspunten vooral naar voren privacy, 
personalisatie en moeite met concentratie.
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Holistisch perspectief 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) is gezondheid een ‘toestand van 
compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn 
en niet alleen de afwezigheid van ziekte of 
handicap’ (WHO, 1948). Tegenover werkstress 
als veroorzaker van een ongezonde leefstijl, 
staat geluk dus juist als bevorderende factor 
voor een gezonde leefstijl. Geluk beschermt 
mensen voor verslavingen en stimuleert 
productiviteit en succes. 
Het Healing Offices® concept richt zich op 
de gezondheid en het geluk van werknemers 
door een omgeving te creëren die positieve 
emoties stimuleert en gedragsveranderingen 
bevordert die gunstig zijn voor een langdurige, 
gezonde levensstijl. Het concept streeft ernaar 
een positieve invloed te hebben op de factoren 
die spelen rondom werkstress, ongezonde 
leefstijl, verstoring van de werk-privé balans 
en toename van psychische ziektes. Hierdoor 
ontstaat een nieuw type kantooromgeving, dat 
medewerkers, behalve thuis te werken, ook in 
staat stelt om elementen van thuis mee naar 
het werk te brengen. Omdat het kantoor een 
stabiele omgeving is, waar werknemers veel 
tijd doorbrengen, vaak tot vijf dagen per week, 
is de werkplek een zeer geschikte omgeving 
om veranderingen in levensstijl te bereiken. 
Bovendien biedt het kantoor financiële en 
sociale ondersteuning en verbondenheid  
met collega’s. 

Vanuit een holistisch perspectief bevat het 
Healing Offices® concept drie ontwerplagen: 

Connectedness: het theater / presentatieruimte en de “informal campfire setting” 
bij @Leisure (Foto: Nikolas Margaritis)

  de functionele en fysieke laag, meestal van 
invloed op mensen op fysiek en metabolisch 
niveau, 

  de emotionele en instinctieve laag, meestal 
van invloed op mensen op psychologisch en 
gedragsniveau, 

  de rituele en culturele laag, van invloed op 
mensen op een sociaal en organisatorisch 
niveau.

De ontwerp-aanpak van het concept impliceert 
bovendien het uitvoeren van onderzoek in de 
vorm van een voormeting (pre-design analyse) 
en een nameting (post occupancy evaluation). 
De voormeting is vergelijkbaar met een analyse 
van gebruikersbehoeften en kan problemen 
en aandachtspunten in de oorspronkelijke 
omgeving vaststellen om het programma van 
eisen (PVE) voor elke specifieke organisatie 
en zijn unieke behoeften en doelen aan te 
passen. De nameting vergelijkt de vernieuwde 
omgeving met de oorspronkelijke situatie en 
laat uiteindelijk de effecten van het nieuwe 
ontwerp zien, dit biedt belangrijke kennis over 
de interactie tussen omgevingen en gebruikers. 

De 10 ontwerpkwaliteiten

De tien ontwerpkwaliteiten die in het Healing 
Offices® concept geïmplementeerd zijn, worden 
onderstaand toegelicht. 

Gezond Eten 
Uit onderzoek blijkt dat gezond voedsel goed is 
voor de mentale en fysieke conditie.  
Het draagt bij aan beter kunnen leren en een 
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beter geheugen (Gómez-Pinilla, 2008). Volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 
2003) kan een gezond dieet de productiviteit 
met gemiddeld 20% verhogen. Gezond voedsel 
voorkomt bovendien obesitas; werknemers met 
overgewicht hebben namelijk meer kans op 
ziekte dan fitte en gezonde medewerkers.  
Er zijn tevens sterke aanwijzingen dat gezonde 
voeding de levensverwachting verlengt (Gómez-
Pinilla, 2008). 
Een Healing Office® biedt een verscheidenheid 
aan gezonde voedingsmiddelen en snacks, die 
gemakkelijk toegankelijk zijn, op een intelligente 
manier in de ruimte worden geplaatst en 
op een manier worden gepresenteerd die 
mensen ertoe brengt om bewuste en gezonde 
voedings keuzes te maken. De mogelijkheid 
om geïnformeerd en gecoacht te worden wat 
betreft gezonde voeding en de effecten ervan 
op de mentale en fysieke conditie ondersteunt 
de medewerkers bij het verbeteren van hun 
eetgewoontes. 

Fysieke activiteit
Van fysieke activiteit is aangetoond dat het een 
positief effect heeft op de cognitieve capa-
citeiten, het immuunsysteem, de algehele 
gezond heid en de gemoedstoestand. Wandelen 
vergroot de creativiteit (Oppezzo & Schwartz, 
2014), verhoogt het energieniveau (Kinnafick & 
Thøgersen-Ntoumani, 2014) en vermindert de 
kans op stress, depressie en angst (Fox, 1999). 
Veel zitten is daarentegen gerelateerd aan een 
kortere levensverwachting (Patel et al., 2010). 
Lichamelijke activiteit kan worden geïntegreerd 
in verschillende (werk-) typologieën en wordt 
bijvoorbeeld gestimuleerd door statafels, 
wandel paden, een tuin, schommelstoelen, een 

tafelvoetbalkast of aantrekkelijke trappen.  
Net als gezonde voeding kunnen een training 
en een educatief programma met betrekking tot 
lichaamsbeweging en levensstijl werknemers 
ondersteunen bij het optimaal gebruiken van 
het nieuwe interieur. 

Ontspanning 
Ontspannen (re-energizing) betekent “het 
opladen van de batterijen”. Ontspannen op 
werk is nog steeds sterk ondergewaardeerd in 
de Nederlandse cultuur, maar onderzoek toont 
aan dat werk nu eenmaal veel energie kost en 
mensen natuurlijkerwijs de behoefte hebben 
aan het herstellen van hun energiebronnen 
(Meijman et al., 1985). Werkstress is daar-
bij een van de meest belangrijke energie-
verbruikers, aangezien werkstress leidt tot een 
gebrek aan motivatie en aandacht, prikkel-
baarheid en mentale vermoeidheid. 
Studies hebben aangetoond dat de behoefte 
aan herstel gerelateerd is aan welzijn, psy-
chische stress, gezondheid, burn-out (Janssen 
et al., 2003), ziekteverzuim en cognitieve 
prestaties (Berman, Jonides & Kaplan, 2008). 
Herstel speelt tevens een rol bij zelfcontrole, 
een belangrijke factor in het proces van het 
veranderen van gedrag ten aanzien van een 
gezonde levensstijl. Ook de positieve effecten 
van powernaps met betrekking tot gezondheid, 
prestaties en cognitie zijn aangetoond 
(Ficca et al., 2009). De mogelijkheden om te 
herstellen kunnen op verschillende manieren 
in het kantoorontwerp worden vertaald. Een 
meditatieruimte, contemplatie niches en de 
mogelijkheid om een (power) dutje te doen 
kunnen de aandacht en de mentale fitheid 
herstellen, mits de werkcultuur het gebruik 

Ontspanning: Re-Energize Room bij @Leisure (Foto: Nikolas Margaritis)
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van dit soort faciliteiten ondersteunt. Ook de 
integratie van natuur is een krachtig middel 
voor herstel. De “Attention Restoration Theory” 
(Kaplan & Kaplan, 1989) suggereert dat tijd 
doorbrengen in de natuur, of zelfs alleen maar 
kijken naar natuurlijke landschappen, ons 
concentratievermogen herstelt.

Natuur 
In tal van onderzoekstudies zijn de positieve 
effecten beschreven van de natuur op gezond-
heid, welzijn, humeur, cognitieve prestaties en 
productiviteit. Wilson’s Biophilia Hypothesis 
(1984) stelt dat mensen “liefde voor het 
leven” hebben, een aangeboren affiniteit voor 
de natuur, wat resulteert in een krachtige 
menselijke reactie op de vormen en patronen 
van de natuur. Ulrich’s “Stress Recovery 
Theory” (Ulrich, 1983) stelt bovendien dat 
de natuur een stress verlagend effect heeft 
op mensen en er is zelfs groeiend bewijs dat 
enkele van de meest zorgwekkende ziekten 
zoals obesitas en depressie gerelateerd zijn 
aan een gebrek aan contact met de natuur 
(Louv, 2008), een ‘nature-deficit’ zoals Louv 
het noemt. En hoewel verbondenheid in het 
algemeen geluk lijkt te voorspellen, lijkt het 
gevoel verbonden te zijn met de natuur juist  
een “belangrijke afzonderlijke voorspeller van 
vele geluk indicatoren” te zijn (Zelenski & 
Nisbert, 2014). Ook is er een verband gevonden 
tussen natuur en pro-sociaal gedrag (Zhang et 
al., 2014). 
Studies over de toepassing van “biophilic 
design” (natuurlijke materialen, kleuren, planten, 
objecten en organische vormen en patronen) 
bevestigen de positieve invloed op mensen 
(Terrapin Bright Green, 2012; Joye, 2007). 
En ondanks een gebrek aan gedetailleerde 
beschrijvingen van planten (Bakker & Van der 
Voordt, 2010), laat de uitgebreide literatuur 
over de invloed van planten de conclusie toe 
dat deze een positieve invloed hebben op de 
productiviteit (Lohr et al., 1996; Raanaas  
et al., 2011). 
De vertaling van de natuur naar ontwerp is 
erg breed, variërend van planten, natuurlijke 
materialen, raamuitzichten en schilderijen van 
landschappen tot waterfonteinen, een open 
haard en schaalvormige tafels en moet worden 
afgestemd op de cultuur en visie van een 
bedrijf.

Daglicht
Daglicht heeft een aangetoond positief effect 
op de gezondheid, productiviteit, stress, pres-
taties en tevredenheid, zoals Edwards en 
Torcellini (2002) aantonen in hun uitgebreid 
literatuuronderzoek naar de effecten van 
natuurlijk licht op gebruikers van gebouwen. 
 

Verbondenheid
Verbondenheid, autonomie en competentie 
zijn de drie menselijke basale psychologische 
behoeftes, die volgens de zelf-determinatie 
theorie (Deci & Ryan, 2000) de basis vormen 
voor persoonlijke groei, integriteit en welzijn. 
Autonomie is het gevoel dat ons leven en ons 
gedrag zelfgekozen zijn en in overeenstemming 
is met onze eigen waarden en interesses. 
Autonomie vormt zelfs de grootste voorspeller 
van geluk. Competentie verwijst naar kennis en 
vaardigheden, die een persoon in staat stellen 
om effectief te handelen in een taak of situatie. 
Verbondenheid betekent dat mensen zich 
verbonden voelen met andere mensen (Deci & 
Ryan, 1985) en hangt samen met een positieve 
stemming of geluksgevoelens (Mauss et al., 
2011; Zelenski & Nisbert, 2014). 
Autonomie, competentie en verbondenheid 
kunnen uiteraard niet zomaar worden bereikt 
door het interieur te veranderen, er ligt ook 
een belangrijke rol bij de organisatie en het 
management. Autonomie en verbondenheid 
kunnen wel gefaciliteerd en ondersteund 
worden door het juiste interieurontwerp.  
Van Bel et al. (2009) stellen bijvoorbeeld voor 
om mensen te herinneren aan hun sociale 
connecties en het gevoel van nabijheid alsook 
het delen van elkaars gevoelens en gedachten 
te stimuleren. Reis et al. (2000) stellen 
zeven sociale activiteiten voor, die kunnen 
bijdragen aan een gevoel van verbondenheid. 
Bijvoorbeeld communiceren over persoonlijke 
relevante dingen, zich begrepen en gewaar-
deerd voelen, een groep vrienden hebben om 
tijd mee door te brengen en deel te nemen 
aan leuke interactieve activiteiten. Een fysieke 
omgeving kan gevoelens van verbondenheid 
versterken door het creëren van een plek 
voor herinneringen, rituelen, vriendschap en 
gemeenschap. Bovendien kan ook het accen-
tueren van de waarden, visie, missie en 
geschiedenis van een bedrijf, lelden tot ver-
sterking van verbondenheid, vertrouwen en 
“eudaimonia”, een “manier van leven die gericht 
is op wat voor de mens intrinsiek waardevol 
is”(Ryan et al., 2008).

Eigenaarschap 
Eigenaarschap (ownership) houdt feitelijk in dat 
werknemers in staat zijn om hun werk en hun 
werkomgeving te beïnvloeden. Participatie aan 
het ontwerp van de werkplek, het aanpassen 
van de hoogte en posities van tafels en stoelen, 
het regelen van het binnenklimaat, het kiezen 
van de juiste werkplek afhankelijk van de taak, 
en het personaliseren van de werkplek, geven 
medewerkers een gevoel van zelfstandigheid 
en autonomie. 
Ook wetenschappelijke studies bevestigen 
het positieve effect van persoonlijke controle 
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op productiviteit en motivatie (Hameed & 
Amjad, 2009; Juslén, 2007) en tevens op 
sociale cohesie en werkplezier (Lee & Brand, 
2005). Vooral het kunnen beheersen van ver-
lichting kan een zinvolle ontwerpstrategie zijn 
om doelstellingen zoals verbondenheid en 
productiviteit te bereiken. Van dimbelichting 
is bij voorbeeld aangetoond dat het creatieve 
cognitieve prestaties en samenwerking be-
vordert. Duisternis roept blijkbaar een gevoel 
op van ‘vrij zijn van beperkingen’, hetgeen 
een iets meer riskante en exploratieve verwer-
kingsstijl teweegbrengt (Steidle & Werth, 2013). 
Bovendien stimuleert duisternis ook sociale 
nabijheid en vergroot het de bereidheid van 
mensen om contact met elkaar te maken 
(Steidle, Hanke & Werth, 2013). Heldere en 
lichte omgevingen aan de andere kant lijken  
de logische cognitieve prestaties en de 
reflectieve zelfregulering te verbeteren (Steidle 
& Werth, 2013). 
Van werkplekpersonalisatie is aangetoond dat 
het emotionele uitputting vermindert (Laurence 
et al., 2013). Als je bijvoorbeeld je hond naar 
het werk mee kunt nemen, creëer je een sociale 
interactie tussen werknemers en dier, waarvan 
is aangetoond dat ze zowel gezondheid als 
geluk verbeteren en ook de productiviteit 
verhogen (Fitzgerald & Danner, 2012). 

Diversiteit
Het meest aantrekkelijk is een werkomgeving 
met een goede balans tussen complexiteit, 
mysterie, samenhang en leesbaarheid (Kaplan 
& Kaplan, 1989). Het Healing Offices® 
concept biedt een verscheidenheid aan werk- 
typologieën met verschillende materialen, 
texturen, vormen en kleuren.  
Er worden materialen gebruikt die door zien 

of aanraken aangename emoties stimuleert, 
die kunnen bijdragen aan een gevoel van 
comfort en verbondenheid. Ervan uitgaande dat 
texturen en kleuren ons aanwijzingen geven 
over de veiligheid van onze omgeving en de 
kwaliteit van objecten, vormen materialen een 
belangrijke sensorische input voor ons dagelijks 
leven en ondersteunen een stabiele positieve 
gemoedstoestand. 
Diversiteit verwijst bovendien naar elementen 
van verrassing en speelsheid, die inspirerend 
en aantrekkelijk kunnen zijn en mensen uit-
nodigen om fysiek actief te worden.  
Het triggeren van nieuwsgierigheid en onder-
zoekend gedrag stimuleert interactie en 
verbonden heid met collega’s. Variaties in 
plafond hoogte en openheid van de ruimte 
bijvoorbeeld, kunnen werknemers in staat 
stellen de omgeving te kiezen die het beste 
past bij hun huidige taak. Meyers-Levy en Zhu 
(2007) toonden aan dat een hoog plafond wordt 
geassocieerd met creatief denken en een laag 
plafond met concentratie. Volgens Vartanian et 
al. (2015) activeren open kamers en kamers 
met hogere plafonds de visueel-ruimtelijke 
verkenning en de aandacht.

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel 
van het concept van de Healing Offices, dat 
aangeeft dat een bedrijf zich bewust is van 
de beperkte resources van de planeet en 
het de intentie heeft om voor deze resources 
te zorgen. Er wordt gebruik gemaakt van 
lokale of natuurlijke materialen die duurzaam 
geproduceerd worden en door hergebruik, 
reparatie of herontwerp in het ontwerpproces 
geïntegreerd worden. Door het gebruik van 
natuurlijke materialen ontstaat bewustzijn van 

Diversiteit: Meetingrooms bij @Leisure (Foto: Nikolas Margaritis)
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de waarde van materialen en hun oorsprong. 
Het toepassen van innovatieve technologieën 
kan leiden tot meer bewustzijn van gebruikers 
van een gebouw over hun eigen energieverbruik 
en tot stimulering van milieuvriendelijk gedrag 
(Midden et al., 2008). Bovendien laat onderzoek 
zien dat pro-ecologisch gedrag gerelateerd 
is aan betrokkenheid bij de organisatie 
(Mesmer- Magnus et al., 2012) en indirect aan 
werkplezier en waargenomen organisatorische 
controle (Paillé & Boiral, 2013). Corral-Verdugo 
et al. (2011) vonden zelfs een verband tussen 
geluk en duurzaam gedrag, wat suggereert 
dat het bijdragen aan het eigen welzijn, aan 
het welzijn van anderen en aan het milieu, 
positieve emoties opwekt. Wat betreft design 
stelt Cummings (2012) dat het zien van de 
effecten van het eigen gedrag op het milieu 
kan bij dragen aan het veranderen van de 
eigen houding en gedrag. Door natuurlijke 
elementen te integreren in de omgeving, 
wordt een emotionele affiniteit met de natuur 
gestimuleerd, waardoor het aannemelijker wordt 
dat werknemers hun gedrag veranderen om die 
omgeving te beschermen. 

Binnenklimaat 
In tal van onderzoeken is bewezen dat de 
kwaliteit van het binnenklimaat (indoor environ-
mental quality, IEQ) een duidelijke invloed heeft 
op gezondheid, ziekteverzuim, prestaties en 
productiviteit (Heerwagen, 2000; Miller et al., 
2009; Wargocki, 2013; Mitchell et al., 2007; 
Singh et al., 2010; Saari,et al., 2006; Lan, et 
al., 2009). Dit kan resulteren in aanzienlijke 
besparingen en een hogere productiviteit per 
jaar (Fisk & Rosenfeld, 1997; Milton et al., 
2000; Fisk, 2000). Volgens de WHO veroorzaakt 

echter bijna een derde van de gerenoveerde 
kantoorgebouwen nog steeds symptomen, die 
gerelateerd zijn aan het sick building-syndroom 
- ondanks dat er zoveel kennis is over het 
optimaliseren van de binnenmilieukwaliteit 
en over de nadelige gevolgen van een slecht 
ontworpen IEQ. 
Verder is aangetoond dat persoonlijke controle 
over omgevingsomstandigheden een positief 
effect heeft op de gebruikerstevredenheid 
(Huizenga et al., 2006). Het technologische 
ontwerp van de IEQ moet voldoen aan de 
nieuwste normen en de regelgeving van de IEQ 
moet gedecentraliseerd zijn.

Evidence Based Design

Het concept voor de Healing Offices® is ont-
wikkeld door middel van evidence-based design 
(EBD), wat betekent dat “ontwerpbeslissingen 
over de gebouwde omgeving gebaseerd worden 
op gedegen wetenschappelijk onderzoek om de 
best mogelijke resultaten te bereiken” (Center 
for Health Design, 2008), in plaats van op 
subjectieve esthetiek of slechts op aannames 
over de omgeving en de eindgebruikers. 
Op deze manier kunnen alle belanghebbenden 
weloverwogen ontwerpbeslissingen en verant-
woorde financiële beslissingen nemen, wat 
het nieuwe kantoorontwerp een investering op 
zich maakt, met als doelstellingen een hogere 
productiviteit, een lager ziekteverzuim en een 
langere levensverwachting van werknemers.

Anicee Bauer, Design Researcher bij D/Dock

Healing Offices ®

Het Healing Offices® concept is ontwikkeld door de Amsterdamse Design Studio  
D/DOCK. Het originele (Engelse) artikel met een onderzoeksvoorstel is geschreven 
door design-researcher Anicee Bauer. De bijgaande tekst is met instemming van 
de auteur vertaald en samengevat door Yvonne van Gog (redactie Nieuwsbrief) en 
vervolgens door Anicee geredigeerd en aangepast. 
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Ondanks dat het hier om een samenvatting gaat, is het aantal literatuurverwijzingen 
te groot om in de Nieuwbrief op te nemen. 
Het artikel met de volledige lijst met literatuurverwijzingen is daarom gepubliceerd 
op de NVvA-site (www.arbeidshygiene.nl).
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KANTOORTUINEN:  
HIP OF GEWOON OUDE MEUK?

Ina Vinamont

Terwijl ik dit schrijf zit ik zelf in een gedeeld kantoor, met de deur open 
naar ons aanliggende kantoor. Ik ervaar zelf geen (geluids-) “overlast” 
van mijn collega’s. Hiervoor werkte ik wel in een kantoortuin, iets waar ik 
soms wel erg last van had. Zeker als ik een rapportage moest afmaken 
dan kreeg ik stiekem wel eens de neiging om ergens anders te gaan 
zitten. Ik merkte dat ik me minder goed kon afsluiten van de omgeving 
en dat haalde me nogal uit mijn concentratie. 
Toch zijn er sinds een aantal jaren weer veel kantoortuinen aangelegd. 
Ik zie ze regelmatig als ik bij klanten ben en verwonder me elke keer 
weer over deze keuze. Deze tuinen worden zelfs aangelegd met behulp 
van speciale architecten. Kost wat, maar dan heb je ook iets.

Waarom zitten we nu eigenlijk met z’n allen 
(weer) in die (moderne) kantoortuinen? 
Eigenlijk een oud concept, verstoft en opge-
borgen in het magazijn. Maar vintage is cool en 
oude meuk wordt soms weer hip. Maar is deze 
nieuwe trend wel zo goed voor ons? 
Eerst maar even een stukje geschiedenis over 
de kantoortuin. Want waar komt dit fenomeen 
eigenlijk vandaan? Een voorbeeld van een 
soort kantoortuin is te zien op de foto van 
het NSCC, een kantoor van het Nederlands 
Schriftelijk Studiecentrum Culemborg, waar 
schrijfcursussen werden gegeven. 
Dit lijkt sterk op het beeld van een kantoortuin. 
Niet helemaal hetzelfde natuurlijk, want dit 

Kantoortuin met bijpassende groene elementen

werd alleen voor een avond gebruikt en niet 
voor een hele dag. Daarbij komt dat er waar-
schijnlijk tijdens een cursus momenten zijn 
van concentratie (en dus stilte) en momenten 
waarop er gepraat wordt.

Oude meuk of nieuw hip

Voorbeelden van kantoortuinen zien we in de 
geschiedenis vaker terugkomen. Zie de foto 
van een kantoor uit de jaren 50-60. De klerken 
moesten staan, zoals je aan de rechter kant 
kunt zien. Ook al iets wat we nu weer vaker 
toepassen: staand werken. Maar dat is een 
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onderwerp voor een volgend artikel.
Het lijkt een beetje op- en af te gaan met deze 
trend. De keuze voor het wel of niet invoeren 
van een kantoortuin is vooral economisch.  
Er kunnen immers veel meer mensen op het-
zelfde oppervlak dan als deze allemaal een 
aparte ruimte zouden moeten hebben. Daar-
naast heeft het wellicht sociale voordelen, je 
kunt immers sneller met je collega’s overleggen. 
Op de lange termijn zijn kantoortuinen niet 
echter economischer, als je kijkt naar de nega-
tieve effecten op productiviteit en het toenemen 
van ziekteverzuim. Het onderzoek van Marijke 
Keus van de Poll schijnt een nieuw licht op deze 
zaak. Haar onderzoek wijst uit dat gepraat op 
de achtergrond een negatief effect heeft op je 
prestatie, vooral tijdens het uitvoeren van taken 
zoals schrijven.

Achtergrondgeluid

De invloed van achtergrondgeluid op de 
schrijf prestatie blijkt toch groter te zijn dan 
verwacht. Marijke heeft onlangs haar proef-
schrift gepubliceerd over hoe gepraat op de 
achter grond, zoals bij kantoortuinen, de schrijf-
prestatie beïnvloed. We kunnen ons slechter 
concentreren als er op de achtergrond sprake 
is van specifieke achtergrondgeluiden. Marijke 
heeft dan ook gekeken naar de effecten die dit 
heeft op schrijfwerk, een taak waarvoor je goed 
geconcentreerd moet zijn.
In haar vier onderzoeken heeft ze gekeken naar 
deze effecten en de mogelijke oorzaken. In haar 
eerste onderzoek heeft ze gekeken naar de 
verstoring van de prestatie tijdens schrijven en 
de spraakverstaanbaarheid van de ruimte.  

De “kantoortuin” bij het NSSC in Culemborg

De Speech Transmission Index (STI) is hiervoor 
als maatstaaf gebruikt. Wat blijkt? Hoe hoger 
de STI-waarde hoe meer verstoring dit geeft 
en hoe slechter je presteert. Mompelende 
collega’s, achtergrondgeluid dat wordt ge-
moffeld door tussenmuren enz. heeft dus een 
negatief effect op je schrijfprestatie.  
Het resultaat dat Marijke vond bleek nog groter 
te zijn dan eerdere onderzoeken tot nu toe 
hebben laten zien. Dit was een verrassende 
uitkomst, want eerdere onderzoeken lieten dit 
niet zien.

Speech Transmission Index (STI)

De Speech Transmission Index (STI) is 
een index die beschrijft hoe goed geluid 
te verstaan is in een bepaalde ruimte. 
De STI heeft een schaal van 0 tot 1,  
waarbij 1 een perfect uitstekende 
verstaan baarheid weergeeft en 0 een 
zeer onvoldoende verstaanbaarheid 
weergeeft. 

De STI wordt beïnvloed door verschil-
len de factoren zoals de geluid niveaus 
van het spraakgeluid en het achter-
grondgeluid, de nagalmtijd enz. 

De STI is een zeer bruikbare index 
in onderzoeken naar effecten van 
(achtergrond)geluid.
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Sound Masking

In haar tweede onderzoek heeft Marijke 
gekeken naar de effecten van het maskeren van 
achter grondgeluid. Je collega’s kun je immers 
niet verbieden om te praten, dus wellicht is een 
offen sief in de vorm van tegengeluid nodig. 
Als tegengeluid werd er gebruik gemaakt 
van het geluid van gebabbel, het geluid van 
watergolven of roze ruis (zie kader). Het bleek 
dat het geluid van gebabbel het beste werkt om 
de verstoring te maskeren. Het idee hierachter 
is dat de verstaanbaarheid van het hinderlijke 
geluid wordt opgeheven door het relatief aan-
gename achtergrondgeluid van gebabbel. In het 
geval dat er geen stilte mogelijk is in de ruimte 
is gebabbel het beste alternatief. 

Voorbeeld van een kantoortuin uit de jaren 50-60 Moderne kantoortuin met bijbehorend “groen”

In het tweede deel van dit onderzoek is er 
gekeken naar de effecten op de schrijfprestatie. 
Het bleek dat de sterkte van verstoring van het 
achtergrondgeluid een functie is van het aantal 
stemmen dat te horen is. Hoe minder stemmen, 
hoe meer verstoring je krijgt en hoe lager de 
schrijfprestatie, die neemt dan drastisch af.  
Een gratis writers’ block dus als je plaats neemt 
in zo’n hippe kantoortuin.

Spraak en onderbrekingen

Haar derde onderzoek ging dieper in op de 
gecombineerde impact van achter grond-
spraak en taakonderbrekingen op schrijf-
pres taties. Tijdens het experiment was er in 
bepaalde situaties de hele tijd sprake van 
achter grondgeluid terwijl het in andere schrijf-
situaties stil was. Daarnaast werd in een deel 
van deze situaties het werk onderbroken 
door mensen te storen. De tijd die nodig was 
om dezelfde schrijfsnelheid te halen bleek 
niet negatief beïnvloed te worden door het 
achtergrondgeluid. Echter, een ander fenomeen 
bleek te ontstaan: een verhoogde werkdruk! 
De onderzoekdeelnemers gaven aan dat ze 
meer werkdruk ondervonden in deze situatie. 
We kunnen dus niet alleen slechter schrijven in 
een kantoortuin met achtergrondgeluid, maar 
we ervaren zelfs een hogere werkdruk als we 
ook onderbroken worden. In kantoortuinen 
is het natuurlijk ook makkelijker om elkaar te 
“storen”. Het komt vast de communicatie ten 
goede, want je kunt snel overleg plegen met 
je collega’s. Maar helaas zit er dus een flinke 
keerzijde aan.

Roze ruis

Roze ruis is een mengsel van verschil-
lende geluiden dat alle toonhoogten van 
het menselijk gehoor evenredig bevat. 
Het wordt gebruikt om geluidsapparatuur 
te testen, akoestiek te meten en dus ook 
als “noise cancelling” methode. 

YouTube staat vol met filmpjes waar je 
heerlijk 10 uur lang naar roze ruis kan 
luisteren. Ik krijg er de kriebels van maar 
ik zou zeggen: scan de QR-code en 
oordeel zelf!
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Bron en ontvanger

In Marijke’s laatste onderzoek heeft ze gekeken 
naar de invloed van de volgende factoren: 

 locatie van de geluidsbron, 
  onoplettendheid van de onderzoek-

deelnemer 
 geluidsgevoeligheid van de deelnemer 
 werkgeheugencapaciteit van de deelnemer 

Het bleek dat de deelnemers meer hinder 
ondervinden van omgevingsgeluid dat van 
voren komt, dan van geluid dat van achteren 
komt. Ook leek er een voordeel te zijn van 
minder verstaanbare achtergrondgeluiden 
voor mensen met een hogere onoplettendheid. 
Mensen met een hoge geluidsgevoeligheid 
daarentegen, zijn meer afgeleid als er zeer 
goed verstaanbare achtergrondgeluiden zijn. 
Marijke geeft aan dat de belangrijkste conclusie 
uit haar proefschrift is, dat schrijven negatief 
beïnvloed wordt door achtergrondspraak. 

In werkgebieden waar schrijven een veel 
voorkomende taak is, is het dus belangrijk 
om stille werkplekken te creëren. Moeten we 

dan massaal af van de kantoortuin? Want er 
zijn ook mensen die prima kunnen schrijven 
met achtergrondgeluid (verstaanbaar of niet). 
De vraag is wel door hoeveel procent van de 
mensen het achtergrondgeluid als hinderlijk 
wordt ervaren. Ik denk dat de beste optie is 
om mensen zelf de mogelijkheid te geven 
om te kiezen voor een werkplek. Een soort 
persoonlijke kantoortuin dus. Als je het leuk 
vindt om met collega’s op een kamer of in een 
kantoortuin te zitten dan doe je dat. 
Kan je er niet tegen en krijg je geen letter op 
je scherm? Dan kun je beter op een andere 
werkplek gaan schrijven. In een aparte ruimte 
of lekker in een echte tuin bijvoorbeeld! Een 
kantoortuin heeft helaas niets meer te maken 
met een echte tuin. Er zijn te veel onderzoeken 
die de negatieve effecten van het werken in 
een kantoortuin laten zien. Economisch gezien 
een slimme keuze op de korte termijn, op de 
lange termijn helaas niet. Wat mij betreft mag 
deze vintage trend dan ook terug de kast in. 
Voorgoed dit keer. 

Ina Vinamont, redactie NVvA Nieuwsbrief

Een echte tuin voor in de kantoortuin
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DE COMPLEXITEIT VAN AKOESTIEK  
IN PRAKTIJK

Yvette Tietema

In de praktijk zien we regelmatig klantenservices, klantcontactcentra 
ofwel callcenters, die akoestisch gezien verre van optimaal zijn. 
Dit is vreemd aangezien een goede ruimteakoestiek essentieel is om 
elkaar, niet alleen onderling op de werkvloer, maar ook telefonisch goed 
te kunnen verstaan. 

In dit artikel staat het belang van akoestiek 
in callcenters centraal, benaderd vanuit een 
casestudy bij Fleurop, onderdeel van de 
internationale Interflora-groep. 

Bij Fleurop hebben we zowel akoestische als 
mensgerichte metingen en onderzoek verricht 
om de akoestische omgeving te verbeteren. Een 
casestudy waar akoestiek zowel op technische 
aspecten als vanuit de psychologie gemeten is en 
waarin diverse interventies toegepast zijn.

Een goede akoestiek is in alle soorten werk-
omgevingen van belang. In de praktijk blijkt 
echter dat een goede akoestiek, zelfs in call-
centers waar op het oog eenduidige activiteiten 
plaatsvinden, toch lastig te realiseren is [1]. 
Dit komt voort uit enerzijds de onwetendheid 
over de voordelen voor de productiviteit en 
de bijhorende ROI (Return On Investment) en 
anderzijds de complexiteit van akoestiek. Is 
bijvoorbeeld nagalmtijd een goede parameter 

of zouden we meer moeten differentiëren in 
de parameters die we toepassen? Daarnaast 
kan de ruimteakoestiek nog zo ‘optimaal’ 
zijn, wanneer het niet past bij de activiteiten 
en het type gebruiker kan het toch nog 
misgaan. Hoe wij geluid ervaren is, naast 
de ontwerpkenmerken en de activiteiten, 
ook nog eens afhankelijk van zaken als 
persoonlijkheidskenmerken, het ervaren van 
controle en individuele factoren [2].
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De voorsituatie

In de situatie voor de herinrichting was het 
geluidsniveau hoog en waren er veel klachten. 
Na de herinrichting zouden de werkplekken 
worden uitgebreid van elf naar vijftien, waar-
bij bijna een verdubbeling van het aantal 
werk plekken aan de linkerzijde van de ruimte 
gerealiseerd ging worden (zie afbeelding 3). 
De ruimte heeft een grootte van 86 m2 en 
wordt gedeeltelijk doorbroken door een muur. 
Het gemiddelde geluidsniveau van de drie 
meetposities overschreed in de voorsituatie 
tijdens een gemiddelde werkweek iets meer 
dan 82% van de tijd de grens van 55 dB(A) 
en in meer dan 25,6% zelfs die van 60 dB(A). 
(Deze grenzen zijn gekozen op basis van de 
NPR 3438:2007 nl.)

Door meer geluidsbronnen (mensen) in de 
ruimte toe te voegen werd verwacht dat de 
geluidsdruk en de klachten alleen maar verder 
toe zouden nemen als er niets aan de akoestiek 
zou worden gedaan. In de voorsituatie zat 
er een klasse C plafond in en waren er geen 
wandpanelen en werkplekschermen geplaatst. 
Wel waren er veel kasten die openstonden die 
het geluid diffuus maakten. 
De benodigde interventies zijn bepaald door 
gebruik te maken van de akoestische metingen 
en de ‘Psycho-akoestiek-tool’ die ontwikkeld 
is door Ecophon in samenwerking met omge-
vingspsycholoog dr. Nigel Oseland. Hierbij 
worden niet alleen klachten in kaart gebracht, 
maar ook het teamprofiel, het soort klachten 

Fleurop callcentre: situatie voor en na de herinrichting.

en de invloed op de productiviteit, zodat ge-
voeligheden voor geluid, activiteiten en hoe 
de omgeving diverse activiteiten ondersteunt, 
kunnen worden vastgesteld.

Gezien het hoge geluidsniveau (zie afbeelding 
1) was het geen verassing dat in het geval 
van Fleurop de medewerkers 89% van de tijd 
weleens moeite hadden om klanten te verstaan 
aan de andere kant van de lijn en 70% van  
de ondervraagden ontevreden tot zeer onte-
vreden waren over de geluidsomgeving (zie 
afbeelding 2). 

Gedrag en ruimteakoestiek

Door de meetmethodes in te zetten en een dag 
te observeren bleek dat, naast dat de ruimte-
akoestiek niet optimaal was, ook het gedrag 
van de medewerkers kon worden verbeterd. 
Zo vonden er verschillende overleggen plaats 
in de al met geluid belaste ruimte, ging het 
communiceren vaak vanaf de werkplek zonder 
even naar elkaar toe te lopen, en sloten de 
koptelefoons niet goed aan. 
De slechte ruimteakoestiek zorgde ervoor dat 
de medewerkers de neiging hadden om steeds 
harder door de telefoon te praten. Dit noemen 
we het Lombard effect (zie kader). Hierdoor 
kwam het voor dat klanten die een rouworder 
doorgaven, de felicitatie van een andere klant 
meekregen, wat leidde tot een ongewenste 
situatie voor zowel klant als medewerker. 

Afbeelding 1: Tevredenheid geluidsomgeving.
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Enkele verklarende termen 
Ep Marinus

Geluidsniveau spraak 
Het geluid van normale spraak in octaafbanden die door een menselijke spreker bij 
normale vocale inspanning worden uitgezonden, zoals gedefinieerd in ANSI 3.5 en 
uitgaande van een richting. Voor normaal spraakniveau gaat men uit van 60dB(A) op  
1 meter afstand, en voor verhoogd spraakniveau  66 dB(A) 

STI: Speech Transmission Index 
De STI is een methode voor het meten van spraakverstaanbaarheid op lawaaiige 
locaties of locaties met veel nagalm. Een getal tussen 0 en 1 kwantificeert de spraak-
verstaanbaarheid. Een STI kan rechtstreeks gemeten worden of eventueel berekend. 
Een STI tussen 0,7 en 1 geeft een goede spraakverstaanbaarheid aan, een STI tussen 
0,3 en 0 een zeer slechte. Als de spraakverstaanbaarheid van groot belang is, zoals in 
een meldkamer, dan wil men graag een STI hoger dan 0,75. In open kantoren waar men 
juist niet de spraak wil verstaan, is een STI nodig lager dan 0,2. 

Speech clarity
Letterlijk de spraakhelderheid. Het betreft de kwaliteit van de spraakoverdracht naar 
de luisteraars. In een galmende kamer met veel achtergrondruis kan het moeilijk zijn 
om spraak op te nemen. In het verlengde daarvan is ook het zogenaamde Haas-effect 
van belang: het geluid vanuit een bron kan enkele milliseconden later bij het ene oor 
aankomen dan bij het andere. Als dat 25 msec of meer is, wordt het als twee signalen 
ervaren. 

Het Lombard-effect of de Lombard-reflex
Dit is de onwillekeurige neiging van sprekers om hun vocale inspanning te vergroten 
wanneer ze bij veel omgevingsgeluid spreken, om de hoorbaarheid van hun stem te 
verbeteren. Deze verandering omvat niet alleen luidheid maar ook andere akoestische 
kenmerken zoals toonhoogte, snelheid en duur van lettergrepen. Dit compensatie-effect 
resulteert in een toename van de auditieve signaal-ruisverhouding van de gesproken 
woorden van de spreker. 

Articulatieklasse (AC)
De AC geeft de prestaties op gebied van spraakprivacy aan, van een plafond in een open 
omgeving, zoals een ruimte die wordt gedeeld door halfhoge wanden. 
Een score lager dan 150 duidt op slechte prestaties bij spraakprivacy; een beoordeling 
boven 180 duidt op goede prestaties.

Nagalmtijd
De tijd waarin het geluidsniveau in een ruimte met 60 dB is gedaald na het uitschakelen 
van een luchtgeluidsbron. 
Aan deze definitie mag worden voldaan door lineaire extrapolatie over een korter 
beoordelingsgebied. Als de niveaudaling niet lineair verloopt, wordt de nagalmtijd 
gedefinieerd op basis van het tijdsinterval waarover het geluiddrukniveau respectievelijk 
5 dB en 25 dB onder het oorspronkelijke niveau is gedaald. Als verwarring kan ontstaan, 
kan de zo bepaalde nagalmtijd worden aangeduid met T20.

DL2s
Deze grootheid drukt de geluidsverzwakking per afstandsverdubbeling uit in dB(A). 
Deze is afhankelijk van de ruimte-inrichting en het achtergrondgeluidsniveau.

Lp, A, S, 4m
A-gewogen geluidsdrukniveau van spraak op een afstand van 4 meter.  

Ep Marinus is zelfstandig arbeidshygienist (Karep Arbeidsomstandigheden Advies) en 
schrijver van meerdere boeken over akoestiek en arbeidsveiligheid.
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Interventie teamprofiel en 
activiteiten

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond 
dat er een verband is tussen gevoeligheid voor 
geluid en bepaalde persoonlijkheidskenmerken 
[3]. Door het teamprofiel te analyseren volgens 
de OCEAN-methode hebben we een beeld ge-
kregen van de geluidgevoeligheid van het team. 
De medewerkers bij Fleurop scoren hoog op 
“Traditioneel” [4]. Deze medewerkers geven de 
voorkeur aan een formele samenwerking met 
traditionele vergaderingen, goed geor ganiseerd 
en gepland (zie afbeelding 3). Hierdoor is het 
minder relevant om informele vergaderruimtes 
of zitjes te organiseren.

Bovendien zijn medewerkers die hoog scoren 
op “Traditioneel” moeilijker mee te krijgen in 
veranderingen en meer hiërarchisch ge richt 
[5]. Het was daarom van essentieel be lang 
om goed te communiceren dat de verande-
ring van omgeving ook een verandering in 
gedrag betekende. Er werden duidelijke regels 
opgesteld (gecommuniceerd door het mana-
gement) voor het gebruik van radio’s, fluiten, 
roepen door de ruimte en voor ver gaderingen 
die plaatsvonden in de al met geluid belaste 
ruimte. Dit zijn overigens allemaal elementen 
die de medewerkers zelf aan hebben gegeven. 
Op de andere persoonlijkheidskenmerken 
scoren ze als groep gemiddeld. Dit betekent 
dat verwacht wordt dat de medewerkers niet 
meer geluidgevoelig zijn dan gemiddeld. 
Op basis van deze input heeft de directeur, 
voordat de nieuwe ruimte in gebruik werd 
genomen, uitgelegd hoe de werking van ge-
luid is en hoe de medewerkers hun gedrag 
konden aanpassen. Daarnaast werd bepaald 
dat andere afdelingen niet meer mochten 
vergaderen in de al met geluid belaste ruimte 
maar alleen in de bestaande vergaderruimte.

Afbeelding 2: Resultaten OCEAN-methodiek.

Interventie ruimteakoestiek

Het bestaande klasse C plafond (AC-waarde 
160) is veranderd naar een klasse A plafond 
(AC-waarde van 200). AC staat voor Articulation 
Class en is een Amerikaanse standaard 
(ASTM-E1111) om vast te stellen hoeveel het 
plafond bijdraagt om spraakgeluid uit de ruimte 
weg te halen. De AC-waarde is gerelateerd aan 
de bekende αP -waarde ((ISO 11654), alleen 
nog specifieker. Zo kan een klasse A-absorber 
zowel een AC-waarde van 180, 190 als 200 
hebben. Hoe hoger de articulatieklasse, hoe 
beter de absorptie. In dit geval is op basis 
van de akoestische voormeting en het aantal 
mensen op de werkvloer een plafond met 
een AC-waarde van 200 gekozen. Aanvullend 
zijn nog wandpanelen toegevoegd (klasse 
A, 13,4% van het totale vloeroppervlak) en 
werkplekschermen (hoogte 140 cm).  
De werkplekschermen komen van een andere 
fabrikant en zijn gemaakt van een klasse C 
absorber. 

De resultaten

De nametingen zijn 12 weken nadat de Fleurop 
medewerkers ingehuisd zijn uitgevoerd. Dit om 
het ‘honeymoon effect’ te voorkomen. Vanuit 
onderzoeksdoeleinden hebben we naast de 
psycho-akoestiek-tool en metingen van activi-
teitengeluidniveaus, verschillende ruimte-
akoes tische parameters laten meten, zoals 
nagalmtijd, afstandsverzwakking (D2S en Lp, 
A, S, 4m) en Speech Clarity (C50). Hieronder 
zijn de akoestische meetresultaten opgedeeld 
in de verschillende secties. Op aanvraag is het 
akoestisch rapport opgesteld door bouwfysisch 
bureau M+P beschikbaar, evenals het rapport 
met betrekking tot de psycho-akoestiek 
opgesteld door Ecophon. 

Geluidniveaus activiteiten
Na de verbouwing is de bezetting in de 
klanten service aan de linkerzijde zo goed 
als verdubbeld, wat tot een theoretische 
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geluidstoename van 3 dB zou moeten 
leiden, er is echter een afname van circa 
2 dB gemeten [6]. Dit betekent dat een ge-
corrigeerde afname van ongeveer 5 dB 
op het gemiddelde geluidsniveau in de 
ruimte gerea liseerd is. Lokaal kan deze 
reductie nog hoger zijn. Daarbovenop zijn 
ook het aantal overschrijdingen van de 55 
en 60 dB grenswaarde op meetpositie 1, 
2 en vanzelfsprekend 3 sterk afgenomen, 
waardoor de mogelijkheid geboden wordt om 
geconcentreerd te werken. 
De metingen zijn uitgevoerd op zithoogte 
(120 cm) op de aangegeven locaties. Alle 
werkplekken waren vrijwel de gehele dag bezet. 
De ruimte aan de rechterkant wordt in de na-
situatie slechts sporadisch gebruikt. Hier is dan 
ook een reductie van 16 dB gemeten.

Afbeelding 3. Plattegrond voor en na verbouwing. 

Afbeelding 1 toont de situatie voor en na de 
verbouwing, met meetpositie in 1 (blauw), 2 
(geel), 3 (groen). Het percentage overschrijding 
van 55 dB(A) in tijd, is weergegeven in het gele 
vak Het percentage overschrijding in tijd van 60 
dB(A) is weergegeven in het grijze vak. 

Psycho-akoestiek-tool 
Ondanks dat er vier werkplekken bij gekomen 
zijn, de medewerkers dichter bij elkaar zitten 
en de rechterruimte niet wordt gebruikt, zien 
we dat op bijna alle aspecten een verbetering 
optreedt in hoe de medewerkers denken over 
hun werkomgeving. En ook hoe de omgeving 
bijdraagt aan een hogere productiviteit en 
wel bevinden. Dit is gerelateerd aan de boven-
genoemde geluidniveaus. 

Hierbij een kleine greep uit het onderzoek. In 
afbeelding 4 is een spindiagram opgenomen. 
Dit diagram laat op alle aspecten een verbete-
ring zien over hoe de medewerkers vinden 
dat de omgeving hun activiteiten ondersteunt. 
Ook is de algemene tevredenheid over het 
geluidsniveau significant verbeterd van 70% 
zeer ontevreden/ontevreden naar 37,5% 
tevredenheid (zie afbeelding 2). Daarnaast 
zien we ook dat het gevoel controle over het 
omgevingsgeluid te hebben is toegenomen.  
Dit geldt ook voor verstoringen in de werk-
omgeving (afbeelding 5). Ook hier is op bijna 
alle aspecten een verbetering te zien ‘(-)’. 

De grootste verbeteringen hebben betrekking 
op het verstaan van klanten aan de telefoon, 
afleiding van overgaande telefoons, helder 
nadenken en minder verstoringen bij het 
afmaken van een belangrijke taak. De aan-
dachtspunten met betrekking tot afleiding 
door gesprekken dichtbij heeft een relatie tot 
de nieuwe indeling waarbij men dichter bij 
elkaar zit en de door absorptie verbeterde 
spraakverstaanbaarheid (zie speech clarity 
C50). Dit kan opgelost worden door ook de 
vijf werkplekken die wat meer afgeschermd 
zijn aan de rechterkant te gebruiken. Ook kan 
voor het verbeteren van concentratie een beter 

Afbeelding 4 Afbeelding 5
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sluitende headset worden aangeschaft. 
Verder is een verslechtering van 45% te zien in 
het nemen van beslissingen. Deze lijkt in tegen-
spraak te zijn met de overige resultaten, echter 
is uit interviews gebleken dat dit te maken heeft 
met de nieuwe plek van de teamleider op de 
afdeling. Zij zit nu aan hetzelfde blok als de 
medewerkers en heeft invloed op het gedrag 
van de medewerkers. Dit soort informatie kan 
een organisatie gebruiken, zodat ze hier op 
kunnen anticiperen.

Productiviteit
Helaas konden we geen toegang krijgen tot de 
gegevens van de klantenservice, waarbij alle 
telefoongesprekken worden geregistreerd, om 
de productiviteit met cijfers te kunnen staven. 
Wel zijn er interviews gehouden met zowel 
directie, management-assistent en teamleider 
als met medewerkers, waarbij zij allen aan-
geven productiever te zijn. De teamleider had 
het meest concrete voorbeeld: ‘Ik ben team-
leider van deze afdeling en ik merk dat de 
concentratie beter is bij de medewerkers. Dit ligt 
vooral aan de verstaanbaarheid van de klanten. 
Je hoeft niet meer te vragen, wat zegt u?  
Het heeft invloed op de productiviteit, we 
verzetten meer werk, omdat de omgevings-
geluiden een stuk minder zijn.

Geluidsverzwakking over afstand
Door naar de geluidsverzwakking gebaseerd op 
spraak, tussen de verschillende werkplekken 
te kijken, kan geconstateerd worden dat elke 
toegepaste maatregel (plafond, wandpanelen 
en werkplekscherm) effect heeft. De combi-
natie van deze maatregelen levert een extra 
geluidsverzwakking van 8 - 11 dB op ten op-
zichte van de voorsituatie (3 dB is een halvering 
van geluid, 10 dB wordt ervaren als een 

halvering van het geluidsniveau). 
Gezien de grootte van de ruimte is de geluids-
verzwakking relevanter dan de D2S. De ver-
ge lijking tussen de verschillende gemeten 
varianten van de na-situatie toont aan dat met 
het toevoegen van wandpanelen (in aanvulling 
op het nieuwe plafond) een afname van 2 
tot 3 dB behaald kan worden. Het toevoegen 
van werkplekschermen vergroot de afname 
met nog eens 2 tot 3 dB. Daarnaast zijn ook 
metingen verricht gebaseerd op de ISO3382-3 
en de aankomende Duitse VDI 2569:2016-02, 
waarbij de ISO-streefwaarde wordt behaald en 
in de na-situatie alle varianten voldoen aan de 
hoogste standaard van de VDI 2569:2016-02.

Nagalmtijd
De nagalmtijd voor verbouwing was 0,4s en na 
de verbouwing met alleen plafond was deze 
ook 0,4s. Ondanks de gelijkee nagalmtijd een 
compleet andere beleving. Toevoeging van de 
plafond- en wandpanelen verlaagt de nagalmtijd 
naar 0,3s en met plafond, wandpanelen en 
schermen blijft het 0,3s. Deze ruimte voldoet 
dan ook in alle variaties aan de streefwaarde in 
het Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren. 
Daarnaast heb ik berekeningen gemaakt vol-
gens de Duitse DIN 18041 en ook hierin vol-
doen alle gemeten varianten aan de hoogste 
klasse. In deze norm is een specifiek ruimtetype 
voor callcenters is opgenomen, de zogenoemde 
‘Raumgruppe B5’. 

De formule daarvan is als volgt:

A/V ≥ [1,47 + 4,69 lg(h/1m)] -1.

De waarde is afhankelijk van het equivalent 
absorptieoppervlak en het volume. Dit be-
vestigt wederom dat het essentieel is om niet 

Situatie na de herinrichting
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alleen naar nagalmtijd te kijken, aangezien de 
beleving voor de mensen compleet anders is 
in de situatie voor de verbouwing dan erna, 
maar ook andere akoestische parameters een 
ander verhaal laten zien dan de nagalmtijd in 
eerste instantie doet vermoeden.

Speech clarity (C50)
Door het toevoegen van absorptiemateriaal 
worden hinderlijke reflecties beperkt. Als ge-
volg stijgt de C50, wat aanleiding geeft om 
aan te nemen dat de spraakverstaanbaarheid 
verbetert. Dit betekent dat medewerkers niet 
alleen aan de telefoon beter verstaanbaar 
zijn, maar dat je elkaar ook beter onderling 
kunt verstaan. Dit laatste is onwenselijk, 
om dat dit kan leiden tot afleiding. Daarom is 
het be langrijk om aanvullend goed sluitende 
headsets aan te schaffen. 

Conclusies en aanbevelingen

Al met al kan dit gezien worden als een succes-
volle case en kunnen we ook hier lessen uit 
trekken voor andere soorten werkomgevingen 
en organisaties. Wanneer er geen observatie 
had plaatsgevonden en er vooraf geen meti-
ngen gedaan waren, was wellicht voor minder 
ab sorptie in de ruimte gekozen en hadden we 
ook andere geluidsbronnen niet goed kunnen 
aanpakken, zoals bijvoorbeeld het fluiten op de 
werkplek. 

Daarom is het van belang om helemaal aan 
het begin van het traject de akoestiek mee te 
nemen, aangezien het niet alleen gaat om de 
ruimteakoestiek, maar ook om organisatorische 
en psychologische aspecten. Wanneer de 
mede werkers hoger hadden gescoord op intro-
versie of neurotische-schaal, en dus gevoeliger 
waren voor geluid, dan was dit niet voldoende 
geweest en had het aantal werkplekken 
teruggebracht moeten worden. 
De aanbevelingen voor Fleurop zijn voor nu: 
zorg dat de geluidsbronnen (de mensen) beter 
verdeeld worden over de ruimte en zorg voor 
een beter sluitende headset. In de toekomst 
wil ik meer onderzoek doen naar andere 
omgevingen, waarbij akoestische metingen en 
psychologische en organisatorische metingen 
worden gecombineerd. Deze moeten steeds 
beter op elkaar gaan aansluiten. 
Voor een optimaal Need Based Acoustic 
Design is het belangrijk dat we de complexiteit 
van geluid serieus gaan nemen en aan de 
vele verschillende factoren de juiste waarde 
toekennen.

Yvette Tietema, 
Concept Developer bij Saint-Gobain Ecophon

Dit artikel is eerder gepubliceerd in TVVL 
Magazine (juni 2018), uitgave van TVVL 
(zie ook: www.tvvl.nl).  
Wij danken TVVL voor de toestemming – 
Redactie NVvA Nieuwsbrief
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GEZOND VENTILEREN OP BELASTE 
LOCATIES

Froukje van Dijken en Lonneke Haans

Luchtkwaliteit is niet alleen buiten een issue. Ook ten behoeve van de 
binnenluchtkwaliteit moet rekening gehouden worden met de lokale 
buitenluchtkwaliteit. In veel gebouwen aan drukke wegen loopt de fijn-
stofconcentratie binnen regelmatig op. Dergelijke verontreinigingen 
kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

In onder andere de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Best, 
Harderwijk is lokaal beleid waarmee blootstelling van kinderen aan 
verkeers gerelateerde verontreinigingen moet worden voorkomen. 
De bouw van nieuwe schoolgebouwen in de buurt van snelwegen, 
provinciale wegen of andere drukke wegen moet daarmee worden 
voorkomen.
Echter, wat te doen met de tientallen scholen en kinderopvang-locaties 
die al zijn gevestigd op belaste locaties? Welke maatregelen zijn hier 
nodig om een gezonde binnenluchtkwaliteit te realiseren en blootstelling 
aan verontreinigingen in en om de school te beperken?

Een slechte binnenluchtkwaliteit leidt niet 
alleen tot klachten over bijvoorbeeld bedompte 
of onfrisse lucht of ‘droge lucht’-klachten 
(slijmvliesirritaties door verontreinigingen in de 
binnenlucht). Het is aangetoond dat voldoende 
luchtverversing leidt tot betere leerprestaties 
(de Gids, 2006) en minder ziekteverzuim 
(Shendell, 2004). 
Ventilatie is dus noodzakelijk om veront rei-
nigingen die door mensen en hun activiteiten 
in gebouwen worden geproduceerd af te 
voeren. Op plekken met veel verkeer is dit 
echter makkelijker gezegd dan gedaan, omdat 
ook verontreinigingen in de buitenlucht door 
ventilatie naar binnen worden gehaald.

Fijnstof

Van alle verontreinigingen van verkeer (o.a. 
zwavel dioxide, stikstofoxiden, fijnstof, roet-
deeltjes) zoomen wij in dit artikel in op fijn stof. 
Een groot deel van het fijnstof dat in school-
gebouwen wordt aangetroffen, is namelijk 
afkomstig van buiten. Dit is vooral het geval in 
steden met veel verkeer en bij schoolgebouwen 
die dicht bij drukke wegen of in de buurt van 
industrie staan. Met name het fijnere stof 
(PM2,5 en ultrafijnstof) dat aanwezig is in de 

buitenlucht kan eenvoudig via kieren in de gevel 
en via ventilatievoorzieningen binnenkomen. 
Reguliere filtertypes filteren slechts een beperkt 
deel van het fijnere fijnstof. 
Zeker bij kwetsbare groepen, zoals kinderen, 
vormt fijnstof een groot risico voor de gezond-
heid. Er is geen drempelwaarde bekend waar-
onder geen gezondheidseffecten optreden. 
Acute effecten van blootstelling aan fijnstof 
zijn hoesten, benauwdheid en verergering 
van luchtwegklachten. Op termijn dat leiden 
tot ziekenhuisopnames en toename in de 
dagelijkse sterfte (RIVM, 2017). 
Personen met luchtwegaandoeningen zijn 
extra gevoelig. Kortdurende piekblootstelling 
kan effect hebben, maar gezondheidseffecten 
kunnen ook optreden door langdurige bloot-
stelling aan het gemiddelde achtergrondniveau. 
Dit kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten 
zoals verminderde longfunctie en vroegtijdige 
sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- 
en vaatziekten. Belangrijk is dus dat de lucht op 
scholen voldoende vrij is van fijnstof juist omdat 
zich daar een gevoelige groep bevindt. Voor 
gezonde ventilatie op scholen geldt daarom dat 
er voldoende luchtverversing plaatsvindt, én dat 
de kwaliteit van de toegevoerde lucht in orde is.
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Luchtverversing

Ventilatie is dus noodzakelijk om verontrei nig-
ingen die door mensen en hun activiteiten in 
gebouwen worden geproduceerd af te voeren. 
Richtlijnen voor luchtverversing zijn opgenomen 
in het Programma van Eisen Frisse Scholen 
(RVO, 2015). De eisen voor nieuwbouw (Bouw-
besluit 2012) komen overeen met Frisse 
Scholen Klasse B. 

Kwaliteit van de toevoerlucht
Voor een goede kwaliteit van de toevoerlucht 
is het van belang dat het ventilatiesysteem zelf 
zodanig is ontworpen en wordt onderhouden 
dat de verse buitenlucht op de route naar 
binnen niet wordt verontreinigd. Dit betekent 
onder andere.: 

  Verse buitenlucht wordt niet via het venti-
latiesysteem gemengd met lucht uit het 
gebouw (er vindt geen recirculatie van lucht 
plaats).

  Bij warmteterugwinning wordt gebruik 
gemaakt van een type systeem waarbij 
100% scheiding is gegarandeerd tussen de 
toevoerlucht en de retourlucht.

  Filters worden tijdig vervangen. Filters 
hebben een gebruikstijd van maximaal 2000 
uur (NEN-EN 13779). Daarna is het risico 
op schimmelgroei in het filter te groot. Bij 
standaard gebruikstijden dienen filters dus 
minimaal eens per 6 maanden te worden 
vervangen. 

  Het ventilatiesysteem wordt adequaat 
onderhouden. Dit betekent niet alleen 
technisch, maar ook hygiënisch onderhoud. 
In het onderhoudsbestek van de VLA 
(VLA, 2016) is vastgelegd wat adequaat 
onderhoud in scholen en kindercentra 
inhoudt. Het onderhoud is vastgelegd in 

een (prestatie)contract. Alle uitgevoerde 
werkzaamheden, waaronder vervanging 
van filters, moeten worden vermeld in een 
logboek.

Extra maatregelen belaste 
locaties

Bij scholen op locaties met een slechte 
buitenluchtkwaliteit is het nodig om extra 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat verontreinigingen in de buitenlucht niet het 
gebouw binnenkomen (van der Zee, 2016). 
Verontreinigingen van buiten kunnen goed 
worden afgevangen als mechanische 
luchttoevoer wordt toegepast. Daarbij gelden de 
volgende aanvullende voorwaarden:

  Het gebouw is extra luchtdicht. Eén van 
de belangrijkste routes waardoor fijnstof 
en andere verontreinigingen van buiten 
gebouwen binnenkomen zijn kieren en 
naden in de gevel (Balvers, 2008). Nieuwe 
gebouwen dienen dus extra luchtdicht te 
worden ontworpen (Qv,10 van ca. 0,15-0,20). 
Kierdichtingen rondom te openen delen 
worden periodiek gecontroleerd.

  De aanzuigopening van buitenlucht (plaats 
waar de ‘verse’ lucht het ventilatiesysteem 
binnenkomt) ligt aan de verkeersluwe zijde 
van het gebouw.

  Het gebouw staat enigszins op overdruk. 
Hierdoor wordt er in het gebouw (met 
name in de lokalen) meer lucht ingeblazen 
dan afgezogen. Via kieren en naden in de 
gevel kan de overtollige lucht naar buiten 
verdwijnen. Hierdoor wordt infiltratie van 
verontreinigingen via de gevel beperkt. 
Bedenk dat dit effect op dagen met veel 
wind teniet wordt gedaan.

Aanbevolen filterklasse volgens NEN-EN 13779

Kwaliteit 
buitenlucht 

Kwaliteit Binnenlucht 

IDA 1 - Hoge 
luchtkwaliteit

IDA 2 -  
Gemiddelde 
luchtkwaliteit

IDA 3 - Matige 
luchtkwaliteit

IDA 4 - Lage 
luchtkwaliteit

ODA 1 - Schone 
buitenlucht

F9 F8 F7 M6

ODA 2 - 
Buitenlucht 
met hoge 
concentraties 
verontreinigingen

F7 + F9 M6 + F8 M5 + F7 M5 + M6

ODA 3 - 
Buitenlucht 
met zeer hoge 
concentraties 
verontreinigingen

F7 + GF* + F9 F7 + GF* + F9 M5 + F7 M5 + M6

   *) GF is koolstoffilter en/of chemisch filter
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  Het ventilatiesysteem is voorzien van 
geschikte (fijnstof)filters. Op locaties met 
een hoge fijnstofconcentratie wordt volgens 
de luchtkwaliteitsnorm NEN-EN 13779, 
voor een gemiddelde binnenluchtkwaliteit, 
geadviseerd om minimaal een voorfilter met 
klasse M6 in combinatie met een F8-filter 
toe te passen, zie de onderstaande tabel.

  Er is extra aandacht voor de frequentie van 
vervanging van de filters. Op verkeersbelaste 
locaties zijn filters sneller verzadigd, van-
wege de grotere fijnstofconcentraties in de 
buitenlucht. Vervang de filters in elk geval 
na een gebruikstijd van 2000 uur (zie ook 
voorgaande). Als extra ‘beveiliging’ wordt 
ook het drukverschil over de filters gemeten. 
Hier mee kan in de gaten worden gehouden 
wanneer de eindweerstand van het filter  
is bereikt en of het filter dus eerder 
‘verzadigd’ is.

  Er is koeling aanwezig. Passieve koeling via 
bijvoorbeeld het openen van ramen, zoals 
gebruikelijk in scholen, is op belaste locaties 

niet wenselijk. Ook zomernachtventilatie 
vormt een risico. Om ervoor te zorgen 
dat de temperatuur niet te hoog oploopt 
is mechanische koeling met voldoende 
capaciteit noodzakelijk in gebouwen op 
locaties met verontreinigde buitenlucht.

Overige aandachtspunten

Naast de bovenstaande maatregelen gericht op 
het gebouw zijn er ook andere mogelijkheden 
om de verkeersgerelateerde blootstelling 
binnen het gebouw te beperken: 

  Aanpak van de bron 
  Door de uitstoot van verkeer actief te 

verminderen wordt de ook blootstelling in de 
omgeving beperkt. Uitgebreide milieuzones, 
onder andere in Utrecht, Rotterdam en 
Arnhem, zijn hiervan een voorbeeld. Op 
kleinere schaal kan ook gedacht worden aan 
het verplaatsen van bushaltes in de directe 
nabijheid van scholen. In de nabije toekomst 
zal elektrisch rijden de uitstoot door verkeer 
mogelijk snel verder doen verminderen.

  Buitenruimte
  De locatie van het schoolplein ten opzichte 

van de weg kan een aanzienlijke invloed 
hebben op de blootstelling van kinderen. 
Merk op dat spelende kinderen extra 
fijnstof inademen. De beplanting van 
de buitenruimte kan ook bepalend zijn. 
Afhankelijk van de windrichting kan dit 
verontreinigingen tegenhouden of juist 
vasthouden. Hiervoor is altijd nader 
onderzoek nodig om vast te stellen of het 
overall effect positief of juist negatief is.

  Schooltijden 
  Uit Canadees onderzoek bleek dat het 

verschuiven van schooltijden een positieve 
invloed kan hebben op de blootstelling van 
leerlingen (MacNeill, 2015). Later starten 
betekent niet alleen een betere luchtkwaliteit 
in de klas. De leerlingen hoeven ook niet 
meer door de spits naar school te fietsen. 
Hier zal de gemiddelde leerling van de 
middelbare school geen bezwaar tegen 
hebben…

Ir. Froukje van Dijken en drs. Lonneke Haans, 
BBA Binnenmilieu

Dit artikel is eerder gepubliceerd in TVVL 
Magazine (juni 2018), uitgave van TVVL 
(zie ook: www.tvvl.nl). Wij danken TVVL voor de 
toestemming – Redactie NVvA Nieuwsbrief

Project reductie fijnstof 
TVVL en VCCN

In 2018 starten TVVL en VCCN met 
een 3-jarig praktijkonderzoek, waarmee 
 nieuwe inzichten worden opgedaan om 
de hoeveelheid fijnstof in en om ge-
bouwen te reduceren. In dit onderzoek 
worden vijf gebouwen op zeer belaste 
 locaties met uiteenlopende gebruikers-
functies onder de loep genomen en 
gebruikt als testcase voor het verder 
terugdringen van fijnstof in Nederland. 
Eén van deze gebouwen is een school-
gebouw.
Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk 
te maken met welke maatregelen de 
verhouding tussen fijnstof in binnen- en 
buitenlucht positief is te beïnvloeden door 
toepassing van (een pakket aan) fijnstof 
werende maatregelen. Tegelijkertijd wordt 
ervaring opgedaan met de implementatie 
van fijnstof werende maatregelen.
Voorbeelden van maatregelen zijn:  
  geavanceerd filteren, 
  plaatsen van een fijnstof magneet 

buiten, verbeteren kierdichting gevel, 
  verleggen buitenluchtaanzuig naar 

schonere plek. 

Voor- en achteraf worden geavanceerde 
metingen uitgevoerd en, indien van 
toepassing, aangevuld met een enquête 
onder gebouwgebruikers.
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Bovenstaande foto toont een school op een verkeersbelaste locatie. 
De lokalen aan de straatzijde zijn voorzien van mechanische luchttoevoer, 
waar door lucht gefilterd kan worden. De buitenlucht wordt aangezogen aan de 
verkeers luwe achterzijde van het gebouw. Ramen aan de straatzijde kunnen niet 
worden geopend.
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ASBEST IN STRAALGRIT
Crisiscommunicatie in de arbeidshygiëne

Peter van Balen

Begin oktober 2017 stuurt Sibelco-dochter Eurogrit haar klanten, die vanaf 
mei 2017 het straalgrit Eurogrit hebben besteld, een bericht dat er mogelijk 
asbest in dit product aanwezig is. Bedrijven wordt gevraagd om tot nader 
bericht alle werkzaamheden met dit straalgrit te stoppen, de locaties af te 
zetten en te beschouwen als met asbest besmet gebied. De I-SZW en ILT 
zijn geïnformeerd. 

Twee dagen later bevestigt Eurogrit de aanwezigheid van chrysotiel 
en geeft aan dat de concentratie lager is dan 100 mg/kg. De betrokken 
bedrijven krijgen vanuit de overheid instructies hoe verder te handelen. 
TNO krijgt opdracht om blootstellingsonderzoeken uit te voeren. 
Deskundigen op het gebied van gezondheid wordt door overheden en 
bedrijven gevraagd om te helpen bij de voorlichting en het inrichten van 
blootstellingsregisters. 

De economische schade is groot, de druk om te handelen neemt toe, 
de betrokken bedrijven willen verder. Na enige tijd wordt bekend dat 
waarschijnlijk al vanaf mei 2015 asbest in het straalgrit aanwezig is 
geweest. Alle risicomodellen en communicatiestrategieën kunnen op 
de schop. Hoe leg je uit dat de gezondheidsrisico’s voor betrokkenen 
waarschijnlijk heel klein zijn?

Binnen een maand ontstaat een voldoende 
stevige body of knowledge waardoor 
handelingsperspectieven ontstaan voor het 
opruimen van het met asbest besmet grit. De 
resultaten van de blootstellingsonderzoeken 
door TNO komen waarschijnlijk voor de 
zomer van 2018 beschikbaar. Op het NVvA-
symposium april 2018 wordt in een workshop 
(Asbest is emotie) kritisch gediscussieerd over 
de aanpak door de overheid en de invloed van 
commerciële partijen op de gang van zaken. 

Doelstellingen

Voor de contactbijeenkomst van 31 mei waren 
de volgende doelstellingen geformuleerd:

  Duiding van wat er is gebeurd en vanuit 
welke handelingsperspectieven de diverse 
actoren hebben geopereerd.

  Inzicht krijgen in de dilemma’s die speelden 
tijdens de ontwikkeling van het proces en het 
bouwen van inzicht in de problematiek. Waar 

hebben we het eigenlijk over? Hoe gaan 
we deze crisis managen? Welke informatie 
delen we met wie en op welk moment?

  Wat kunnen we leren van deze casus? Wat 
gaan we de volgende keer anders doen? 
Gaan we het de volgende keer anders 
doen? Kunnen we elkaar (als deskundigen) 
wellicht beter helpen en ondersteunen?

Tijdens de voorbereiding kwam ook naar voren 
dat er mogelijk nu ook actiepunten zouden 
kunnen zijn zoals het opstellen van een 
draaiboek of in ieder geval het helder krijgen 
van elementen daarvoor.

De inleidingen

Aan de hand van 5 inleidingen werd de 
problematiek geschetst: 

  Asbest in straalgrit; de aanpak van de 
overheid (I-SZW - Jeroen Terwoert).

  Jeroen gaf aan met welke dilemma’s de 
overheid en inspecties worstelden in het 
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managen van de crisis. De vraag is, tot hoe 
ver een ‘voorzorgbenadering’ moet gaan, zo 
lang er nog onduidelijkheid bestaat over de 
ernst van het probleem en op welk moment, 
op basis van welke kennis, er overgegaan 
kan worden naar een meer pragmatische, 
risicogerichte aanpak. Het omgaan 
hierbij met de diverse stakeholders, met 
uiteenlopende belangen, is een uitdaging. 
Tegelijkertijd wordt van de overheid 
verwacht dat zij betrouwbaar, consistent en 
daadkrachtig is. 

  Ervaringen in de voorlichting en de afstem-
ming met opdrachtgevers (Human Nova - 
Arco Engelen).

  In zijn inleiding ging Arco in op de diverse 
partijen die vroegen om voorlichting en 
actie tegen het licht van de grote financiële 
schade die klanten van straalbedrijven 
opliepen. Opvallend was de proactieve 
houding bij straalbedrijven die ondanks de 
druk toch het werk stillegden en pas weer 
aan de slag gingen nadat duidelijk was dat 
de risico’s afwezig waren en de werklocaties 
waren gereinigd.

  Het systeem van certificering en normering 
zorgt voor een kramp als er sprake is van 
situaties die niet zijn voorzien. Een des-
kundige op het gebied van asbest dient een 
certificaat te hebben anders mag hij/zij geen 
uitspraken doen over risico’s en wijze van 
sanering. Men houdt elkaar gevangen in 
het systeem en daar is door de strakke en 
specifieke (certificerings)normen lastig uit  
te komen. 

  Risicocommunicatie bij incidenten (RIVM - 
Marleen Kraaij).

  Marleen analyseerde de ontwikkeling 
van maatschappelijke discussies over 
gezondheidsrisico’s aan de hand van de 
landelijke media-aandacht voor straalgrit. 

  De feiten spreken niet ‘voor zich’. 
Mensen maken hun eigen beeld door de 
informatie die zij waarnemen, hun eigen 
risicoperceptie, het vertrouwen in ‘de 
zender’, het vertrouwen in degene die het 
risico voor hen moet beheersen, etc. 

  Mensen reageren verschillend op een 
risico. Sommigen reageren niet, anderen 
worden bang, weer anderen boos. Goed 
luisteren naar de vragen die mensen 
stellen en het bouwen van een netwerk 
om de verschillende vragen passend te 
beantwoorden, vormt de basis voor goede 
risico- en crisiscommunicatie. 

  Blootstelling aan asbest in straalgrit (de vele 
profielen) (TNO - Jody Schinkel).

  TNO probeerde in het begin informatie te 
krijgen over toegepaste werkmethoden 
voor het opruimen van het grit en over 
de hoeveelheid en soort asbest in de 
bron maar dat bleek moeilijk. Daarom 
is besloten om het onderzoek vanaf het 
begin zelf op te zetten. Na het evalueren 
van de verzamelde meetgegevens en de 
beschikbare informatie uit literatuur is een 
voorstel voor een pragmatische aanpak 
voor het verwijderen van het asbestgrit 
aan I-SZW gedaan. Omdat afgeweken 
was van een richtlijn tot het doen van 
blootstellingsonderzoek, kon deze methode 
niet op de instemming rekenen van alle 
bedrijven in de saneringsbranche. Jody 
informeerde de aanwezigen dat het 
onderzoek naar de blootstelling bij en naast 
straalwerkzaamheden nog loopt. Hij hoopt 
dat voor de zomervakantie de resultaten 
kunnen worden verspreid. 

  Nuchter omgaan met de risico’s van asbest 
(Crisislab - Ira Helsloot).

  Ira Helsloot pleit al geruime tijd om 
realistischer te kijken naar de risico’s 
van asbest en deskundigen (zoals 
arbeidshygiënisten) meer in te zetten in 
de duiding ervan naar werknemers en het 
grote publiek. Hij heeft de AH gemist in 
het publieke debat dat volgens hem werd 
gekaapt door letselschade-advocaten, 
de vakbonden en de commerciële 
asbestbranche. Ira vergeleek de AH met de 
blauwe boskabouter, een figuur die ervoor is 
om in geval van dreiging de risico’s te duiden 
en in perspectief te plaatsen. Vervolgens om 
de proportionaliteit van de maatregelen te 
wegen en te helpen met het oplossen van 
het probleem.

LCB

Op 31 mei heeft de NVvA een Landelijke 
Contactbijeenkomst georganiseerd 
waarin de diverse aspecten van de casus 
Asbest in Straalgrit zijn besproken. 
Zo’n vijfenvijftig deelnemers, het 
merendeel arbeidshygiënisten, hebben 
aan de hand van diverse inleidingen en 
discussie-thema’s de procesgang en 
resultaten geëvalueerd. 

Een uitgebreid verslag en enkele 
inleidingen zijn terug te vinden op de 
website van de NVvA.
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De discussie

De groep is vervolgens met elkaar en de 
inleiders in discussie gegaan aan de hand 
van zes thema’s. Na tien minuten werd de 
aanwezigen verzocht zich op een ander 
thema te richten. Een dynamische aanpak die 
ervoor zorgde dat steeds met een andere blik 
(andere groep) naar het thema en de reeds 
bereikte resultaten werd gekeken. Na de 
discussieronde kregen de moderators de tijd 
om hun top-5 (onderwerpen, aandachtspunten, 
voorstellen voor acties) te destilleren en daarop 
te reflecteren. De deelnemers kregen daarna 
nog de mogelijkheid om aan te vullen. Tenslotte 
konden de aanwezigen aangeven wat voor hen 
het belangrijkste was waarmee aan de slag 
moest worden gegaan.

De centrale conclusie die kon worden 
getrokken is: 

“Wordt als NVvA meer zichtbaar in het 
debat over arbeidshygiënische risico’s. 
Duid de gevaren, vergelijk deze met andere 
risico’s uit het “echte” leven en bied een 
handelingsperspectief.” 

Het stoort menig deelnemer aan de bijeenkomst 
dat informatie over (beroepsmatige) bloot-
stelling aan gevaarlijke stoffen naar het publiek 
toe wordt verzorgd door “deskundigen” met een 
commercieel belang of met een niet-arbeids-
hygiënische achtergrond. 

Prioriteiten

Uiteindelijk kwamen de volgende prioriteiten 
naar voren: 

1. De aanbeveling voor een brief van 
het bestuur van de NVvA aan de 
staatsecretaris SZW en (mogelijk ook) de 
vaste Kamercommissie, over onze visie 
op de rol van commerciële partijen in het 
asbestdossier en de communicatie ten 
tijde van het incident. In de brief zou ook 
aandacht besteed kunnen worden aan de in 
onze ogen te dominante betrokkenheid van 
commerciële partijen in het vaststellen van 
normen voor sanering en risicobeoordeling. 
En verder de suggestie opnemen voor 
het wijzigen van de bijzondere positie die 
asbest inneemt in de wet- en regelgeving 
in vergelijking met andere carcinogene en 
mutagene stoffen.

2. De behoefte aan het inrichten van een 
asbestkennisnetwerk binnen de NVvA.

3. De aanbeveling tot het operationaliseren dan 
wel actualiseren van het communicatieplan 
voor een crisis, waaronder het opstellen van 
een draaiboek: 
  Snel deskundigen vinden die input 

kunnen leveren over het specifieke risico; 
  Uitdragen van een onafhankelijke NVvA-

boodschap over het risico (duiding door 
woordvoerders) 

  Opstellen van een ‘Factsheet’ inzake de 
bekende feiten en de betekenis daarvan. 

  Breed informeren van leden over 
standpunt en waar informatie kan worden 
gevonden of worden gevraagd.

4. Training van arbeidshygiënisten voor het 
geven van een flitsadvies aan getroffenen 
en betrokkenen. GGD en RIVM hebben 
hiervoor materiaal beschikbaar. Aanbod 
om mee te helpen bij het inrichten van een 
dergelijke training door bepaalde inleiders 
en moderators. Ter plekke werd het aanbod 
gedaan om dit te willen helpen organiseren. 

Peter van Balen, Commissie LCB 
(Landelijke Contact Bijeenkomsten)
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ARBOFOTO

Wie dacht dat bouwvakkers niet zouden thuiswerken komt bedrogen uit. 
Zij het dat deze mannen niet in hun eigen huis werken, maar in dat van uw hoofdredacteur. 

Alles via de woningcorporatie geregeld, die contracteert de aannemer en ziet erop toe dat er geen 
beunhazen worden ingezet en geen vanuit Roemenië ingereden Bulgaren of Polen. 

Alles goed geregeld zou je denken.

Dat ze geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich hebben is dan ook een tegenvaller. 
Bij het slopen van het oude vloertje met een drilboor gebruiken ze geen gehoorbescherming. 

Misschien daardoor, wie zal het zeggen, lijken ze ook nog nooit gehoord te hebben van 
een veiligheidsbril, laat staan adembescherming. Maar wel een mutsje! 

Tsja, veel Nederlands spraken ze eigenlijk ook al niet, niet onderling tenminste.  
Maar de badkamer is prachtig geworden!

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar. 
Wat is er te zien dat u dit wilt delen met de lezers van de Nieuwsbrief. Bij plaatsing ontvangt de 
inzender een cadeaubon. Inzendingen bij voorkeur aan nieuwsbrief@arbeidshygiëne.nl. 
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CURSUSSEN EN SYMPOSIA

Datum Onderwerp Organisatie Locatie

12 oktober: 
NVKA-con-
gres

‘Ziek door het beroep en 
dan? Diagnostiek, interventie 
en preventie bij beroeps
ziekten’

NVKA Nederlands Openlucht
museum in Arnhem

Oktober 
2018

11th IOHA International 
ScientificConference

IOHA WashingtonD.C.

Kijk voor aanvullende informatie op onze website:  
https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/
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