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Healthy Workplace Symposium
Op donderdag 30 november kwamen 140 enthousiaste mensen samen in Groningen op het eerste symposium van de innovatiewerkplaats Healthy Workplace. Rob Verhofstad, lid van het college van bestuur van de
Hanzehogeschool Groningen, opende het symposium dat plaatsvond op de locatie van het huidige Living Lab, in het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. De aanwezigen gingen
vervolgens zelf aan de slag in zeven workshops met thema’s rondom Healthy Workplace.

Dankbaar

Rob Verhofstad opende het symposium met het uitspreken van zijn waardering naar de aanwezigen toe. “De innovatiewerkplaats Healthy Workplace is een plek waar mensen bij elkaar komen:
Docenten, onderzoekers, partners, maar ook studenten. Door middel van het samenbrengen van de juiste instellingen met de juiste middelen, vul je elkaar aan.”

“Wanneer het pad dat je bewandelt eerst nog gecreëerd moet worden, heb je elkaar nodig om daarna buiten die paden te kunnen treden”
“En dat heb je nodig als je een Healthy Workplace wilt creëren. Wanneer het pad dat je bewandelt eerst nog gecreëerd moet worden, heb je elkaar nodig om daarna buiten die paden te kunnen treden. Door samen
met partners aandacht te schenken aan innovatie, kennis, maar ook kenniscreatie, kunnen ‘healthier workplaces’ gerealiseerd worden. Het Living Lab is hier een mooi voorbeeld van. Een kennisinstelling die onderwijst en onderzoekt, maar tegelijkertijd onderwezen en onderzocht wordt door middel van de samenwerking met studenten. Je hebt namelijk professionals nodig die zich willen blijven ontwikkelen en zich weten
te schikken naar veranderende omstandigheden. Door studenten van verschillende opleidingen te betrekken creëer je multidisciplinariteit. Studenten uit meerdere jaarlagen en disciplines worden op deze manier

onderzoeksvaardig door samen te werken. En dat is waardevol.”
Mark Mobach, lector Facility Management en tevens leading lector van Kenniscentrum Noorderruimte, onderbouwde dit. “De koppeling wordt gemaakt tussen de gebouwde omgeving en big data. Door verschillende databronnen aan elkaar te koppelen wordt er vernieuwing verwacht. Aan de ene kant robuuste kennis en interventies, maar ook ruimte voor verrassingen en studenten die ruimte geven.”

Overall visie

Healthy Workplace is hot. Het thema is hot, mensen merken namelijk dat er iets moet gaan veranderen. Het aantal burnouts is gestegen en het is moeilijk om daar verbetering aan te geven. Met de Healthy
Workplace (HWP) wordt daarop ingespeeld. Jan Gerard Hoendervanger, onderzoeker en projectleider van HWP, besprak de eerste onderzoeksresultaten van het living lab. “Mensen gaven aan dat ze het interessant
vonden om gegevens als Co2 gehalte in een ruimte in te kunnen zien, maar deze informatie zet ze niet meteen aan tot gedragsverandering. En daar moet wat mee gedaan worden.” Hoendervanger lichtte de onderzoeksresultaten toe door de overall visie van de Healthy Workplace uit te leggen.
“De Healthy Workplace bestaat uit een gezonde organisatie, maar ook uit gezonde medewerkers. Zelf kan iemand door middel van bijvoorbeeld een Wearable zijn hartslag meten of zijn mate van beweging. De
organisatie kan vervolgens sensoren plaatsen op de werkplaats waarmee de temperatuur, het Co2 gehalte, en de luchtvochtigheid gemeten kan worden. Als uit deze informatie bijvoorbeeld blijkt dat het concentratieniveau van de werknemers afneemt wanneer het Co2 gehalte te hoog wordt, kan hier als organisatie op ingespeeld worden. Wanneer uit de informatie blijkt dat werknemers te weinig bewegen, zouden er
stabureaus geïntroduceerd kunnen worden in combinatie met het zenden van een reminder naar de werknemers met de melding dat zij meer moeten bewegen. Dit zijn goede ideeën, maar de vraag is: waar begin je?”
En dat is de overall visie van het project: dilemma’s als deze, vragen om data. Er valt veel te winnen binnen de werkomgeving met gezonder gedrag, al creëert het wel veel vragen. Waar te beginnen? Wat helpt mij?
Wat is duurzaam effectief? En is het wel rendabel? Dit zijn vragen waar mee geworsteld wordt. Hoendervangers advies is om eerst data te verzamelen, en dat bij elkaar te brengen. “Hierdoor creëer je een basis om
inzicht uit te halen en daarop te reflecteren. Kijk wat als eerste moet worden opgepakt, zowel voor de individu als voor de organisatie als geheel.”
Wetenschappelijke en sportieve visie op de Healthy Workplace

Tot slot deelden Amerikaanse onderzoekster Elizabeth C. Nelson en oud-schaatscoach Gerard Kemkers hun bevindingen rondom de Healthy Workplace. Als eerste was Elizabeth aan het woord.
Na 3 jaar voor een reclamebureau in Amerika te hebben gewerkt met klanten als Nike, Coca-Cola, en Starbucks, werd Elizabeth het werk te veel: ze kreeg een burn-out. In Amerika staat een burn-out niet in “the
medical journal”, dus toen Elizabeth tijdens een bikini-wax in slaap viel merkte ze pas dat er iets niet klopte. Elizabeth besloot hier wat aan te doen, en zette een onderzoek op naar “the most fascinating people in the
world: the Dutch”. Nederlanders zijn namelijk de meest gezonde en gelukkige mensen ter wereld. Echter het aantal burn-outs in Nederland is de afgelopen jaren gestegen. Er is alleen een verschil tussen
Nederland en Amerika op het gebied van burn-outs: in Nederland wordt het wél gediagnosticeerd.

‘De werkomgeving biedt veel kansen om gezond gedrag te bevorderen’

Elizabeth besloot daarom 120 mensen over een tijdsperiode van 7 maanden te bestuderen in Nederland. Elke maand werden er aanpassingen gedaan aan de werkplaats van
die mensen. De helft droeg wearables, de andere helft niet. Elke dag werd hen gevraagd
hoe zij zich voelden. Er is onder andere onderzoek gedaan naar hoeveel mensen zitten
op kantoor. Uit Elizabeth’s onderzoek is gebleken dat beweging ontzettend belangrijk
is en een gigantische bijdrage kan leveren aan de productiviteit op de werkvloer. Na 20
minuten gelopen te hebben was de hersenactiviteit aanzienlijk beter. Elizabeth quootte:
“Sitting is the new smoking”. Dit benadrukte het belang van een gezonde werkplek.
Tot slot, na de interactieve workshops, sprak oud schaatscoach Gerard Kemkers over
het belang van een Healthy Workplace. “Dit is een mooi thema om te omarmen, wij als
topsport moeten daar ambassadeur van zijn. Als ik dingen hoor als ‘af en toe staan in
plaats van zitten’ is dit voor mij normaal, maar voor veel mensen niet. Daarom is het belangrijk dat deze boodschap door middel van bijvoorbeeld symposia wordt verspreid.”
Gerard is tegenwoordig werkzaam bij FC Groningen (oftewel de ‘Groene Kathedraal’
volgens enkelen uit de zaal) als manager topsport en ontwikkeling. Hier vertaalt hij zijn
ervaring uit de Olympische wereld van de schaatssport naar de voetbalwereld.
Kemkers is nu bezig met een nieuwe visie. “Kinderen gaan zich nu richten op resultaten
door ontwikkeling en niet op ontwikkeling door resultaten. Complete talenten, zowel
fysiek als in ontwikkeling.” Rondom deze ontwikkelingen is Gerard bezig om een nieuw
topsportzorgcentrum op te zetten in Groningen. Zijn droom is om Noord-Nederland
als een van de vitaalste en meest gezonde regio in Nederland neer te zetten. Kemkers
wil dat dit gebouw een Healthy Workplace wordt. Waarom hij dit zo belangrijk vindt?
“Voor 1800 was fysieke beweging een onderdeel van je dagelijkse kost, het zat in je
werk. Dit is voor ons overgenomen door lopende banden, de industriële revolutie kwam
op. Nu, in de data society, pakt mijn zoontje van 14 zijn iPad als hij thuiskomt en ligt
vervolgens drie uur stil. Dit is de toekomst. De digitale samenleving kent geweldige
voordelen en kansen, maar het bewegen in ons dagelijkse leven neemt steeds verder af.
De elektrische fiets? Die is bedacht voor ouderen, zodat opa nog steeds met oma kan
fietsen. Wat zie je nu: mijn dochter fietst met vijf vriendinnen naar school, waarvan er
drie een elektrische fiets hebben. Ook wordt het openbare vervoer steeds beter. Denk
aan deze situatie, maar dan 30 jaar later. We moeten hier wat mee doen.”

‘Beweging kan een gigantische bijdrage
leveren aan productiviteit op de werkvloer.’
En dat is waarom een Healthy Workplace zo belangrijk is. Gerard deed de mooie
uitspraak: “Een Healthy Workplace is eigenlijk leven als een topsporter, maar dan op
kantoor. Bewegen, voeding, niet roken en geen alcohol. Je komt hierdoor in een prestatiemodus. Neem de wetten van een topsporter, modificeer ze en breng ze rustiger. Zo
krijg je een Healthy Workplace. We moeten het kloppend hart zijn om de boodschap
over te brengen, ik wil dat kloppend hart graag zijn.” En met deze inspirerende woorden kwam het symposium ten einde. Een leerzame, innovatieve middag gericht op de
toekomst: een Healthy Workplace.

‘Een Healthy Workplace is eigenlijk leven als een topsporter,
maar dan op kantoor’

Dynamisch werken
Gezondheidsrisico’s bij sedentair gedrag

Tijdens de workshop Dynamisch werken maakte Linda ten Katen
van Health2Work ons bewust van sedentair gedrag en wat we hieraan
kunnen en/of moeten doen! Het is al een geruime tijd bekend dat
onvoldoende lichaamsbeweging ernstige gezondheidsrisico’s met
zich meebrengt. Maar dat het lange zitten (sedentair gedrag) eveneens
gezondheidsrisico’s kent, onafhankelijk of iemand voldoende sport of
beweegt, is nog vrij onbekend! Je vertoont sedentair gedrag als je een
activiteit uitvoert die weinig energie kost, terwijl je zit of ligt, maar niet
slaapt.
Met een quiz werden de deelnemers zich bewust van het lange zitten en
wat ze kunnen doen om het lange zitten te verminderen.
Quiz

Weet jij welk gedrag van onderstaande opties het meest gezond is?
•
Lang zitten, lunchwandelen en avondwandeling
•
Lang zitten, 3 x per week sporten
•
Zitten en staan afwisselen, niet sporten
Hele dag in beweging

Juist, antwoord C! Zitten en staan afwisselen tijdens je werk en ’s
avonds niet sporten. Het is belangrijk om de hele dag in beweging te
zijn en dit niet pas ’s avonds te doen tijdens het sporten.
Verona Akkerman van Holland Trading Group had de meeste vragen
goed beantwoord en won daarmee een balansbord, de Steppie, waarmee ze volop in beweging kan komen.

‘Leuk dat flexibele werken, maar nu wil ik even alleen zitten’

Leiderschap in een gezonde werkomgeving
Agnes ten Cate en Evelien Verhoeks van Menzis, beide actief betrokken in het transitietraject bij deze zorgverzekeraar, namen ons mee in het implementeren van een nieuwe manier van werken in een
organisatie. Inmiddels zijn zij deskundigen op dit gebied door hun ervaringen die zij hebben opgedaan bij Menzis. Daar is onlangs de vestiging Enschede volledig omgeturnd tot de Menzis Werkomgeving
2020. In dit nieuwe concept ligt de nadruk op samenwerken, leefkracht, flexibiliteit & een integrale aanpak. Aan de hand van stellingen hebben Agnes en Evelien ons meegenomen in dit traject, waarbij
leiderschap een enorm belangrijke factor bleek.
Werknemers moeten zelf kunnen kiezen

Vanuit de stelling ‘Gelijke monniken gelijke kappen is nog belangrijker in de nieuwe werkomgeving’ kwam een leuke discussie op gang over de vrijheid voor de werknemer in een werkomgeving 2020. Met
elkaar concludeerden de deelnemers dat werknemers zelf de vrijheid moeten hebben in de manier waarop zij werken. Er is niet één goede manier van werken, omdat elke functie andere wensen eist.
De leidinggevende is een belangrijke kracht

Het tweede inzicht was dat de leidinggevende één van de belangrijkste factoren is in de implementatie van een andere manier van werken. Wil hij of zij niet veranderen, dan is het bijna onmogelijk om een
groep mensen op een andere wijze te laten werken. Naast het goede voorbeeld geven, wordt van deze leidinggevende ook een gedifferentieerde leiderschapsstijl verwacht. Niet elke medewerker kun je op
dezelfde manier aansturen. Voor de ene persoon is het beter dat hij of zij dagelijks aanwezig is op kantoor en voor de ander is het veel efficiënter om één dag per week aanwezig te zijn. Kortom, dit vraagt
veel flexibiliteit van de leidinggevende.
Al met al een erg interessante workshop met een aantal leuke discussies.

De groene werkplek: Hoe zet je natuur in
voor een gezonde werkomgeving?
door Roos Pals, omgevingspsycholoog Hanzehogeschool
Groningen
De workshop begon met een korte theoretische inleiding over de
positieve effecten van gezondheid. Er zijn veel wetenschappelijke
onderzoeken waaruit blijkt dat interactie met (echte of virtuele)
natuur stress verlaagt en welzijn, productiviteit en creativiteit
verhoogt. Deze kennis wordt (nog) weinig toegepast. Uit een
groot wereldwijd onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 58% van de
ondervraagden geen planten heeft op de werkplek.
Design Thinking Flits-workshop

In de workshop zijn de deelnemers aan de hand van een aantal
stappen uit design thinking aan de slag gegaan met de vraag:
Wat kan ik zelf doen om op mijn werk meer te profiteren van de
positieve effecten van groen? Deelnemers gingen naar huis met
kennis over de invloed van natuur èn met concrete ideeën die ze
zelf konden toepassen op hun eigen werk(plek).
De opbrengst

De leukste ideeën werden met elkaar uitgewisseld. Iemand die
werkt in het Gasunie gebouw en weinig invloed heeft op haar
fysieke werkplek bedacht de VR natuur pauze. Koop bij de Action
een VR brilletje en bepaal zelf wanneer je even een virtuele wandeling in de natuur neemt. Twee andere deelnemers opperden
om te onderzoeken hoe “buitenwerken” meer gefaciliteerd kan
worden. Want waarom zou je binnen blijven zitten als je hetzelfde
werk buiten (in de natuur) zou kunnen doen?

Workshop: Quantified Self op de werkvloer
Bewegingswetenschapper Justin Timmer van de Hanzehogeschool gaf de workshop Quantified Self. In de workshop van een uur werd aan de deelnemers uitgelegd wat Quantified Self inhoudt en wat je er mee
kan op de werkvloer.
Quantified Self is jezelf meten, daarop reflecteren, met als doel jezelf leren kennen om je vervolgens te kunnen verbeteren. Wat volgens Justin wel belangrijk was om van tevoren te weten: wat wil je bereiken
en meten?
Motiverend

Wanneer je weet wat je wil meten en wat wil je wil bereiken, kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om dit te meten. Typische voorbeelden van quantified self op de werkvloer zijn metingen rondom
beweging. Dit wordt dan door middel van bijvoorbeeld een FitBit gemeten. Wanneer deze gezondheidsaspecten gekoppeld worden aan productiviteit kan er gekeken worden of iemand die meer beweegt,
ook daadwerkelijk productiever is. Op de werkvloer kan dit het groepsgevoel bevorderen wanneer het aan de afdeling teruggekoppeld wordt. Tel bijvoorbeeld de stappen van een afdeling bij elkaar op en kijk
of zij samen de Mount Everest op kunnen lopen, of vergelijk per afdeling de stappen. Leg iemand alleen nooit op wat hij of zij moet gaan meten. Krijg mensen zo ver dat ze zelf dingen gaan meten en motiveer
mensen op die manier.
Ga altijd als je belt wandelen

Waar bewegingswetenschappers als Justin uiteindelijk heen willen, is een dashboard waarbij mensen hun gegevens met gepersonaliseerde tips terug kunnen zien. Dit zijn tips als “Ga altijd als je belt
wandelen”, of “Zoek collega’s met diezelfde mindset”. Wanneer er vanaf dat moment data bijgehouden wordt, kan er daarna ook gekeken worden of het gewerkt heeft.

De echte waarde van
vastgoed
Een introductie van de WELL building
standard
door Nils Bonder en Anne Biesheuvel,
AM RED
Opzet en doel van deze workshop is het
uitleggen en duidelijk maken wat de
toegevoegde waarde is van de WELL
building standard, Amerikaanse norm.
Handvat

De trends die nu aan bod komen en de
externe omgeving definiëren zijn;
Gezond blijven op het werk, Werk is
onderdeel van identiteit, Impact van de
technologie en Flexibiliteit en co-working. WELL speelt hier op in door een
standaard te ontwikkelen gebaseerd op
wetenschappelijke artikelen. Het is geen
heilige graal, maar het geeft een handvat
om een zo gezond mogelijke werkomgeving te creëren die voldoet aan 7 eisen.
WELL evalueert de aspecten inzake
gebouwprestatie en gebruiksgedrag ter
ondersteuning van de exploitatie en het
onderhoud van gezonde gebouwen. De
7 categorieën van de WELL standaard
zijn; Lucht, Water, Voedsel, Licht, Fitness, Comfort en Geest/Mind. WELL
building standaard wordt periodiek
gemeten, dus het houdt bedrijven scherp
om te blijven innoveren.

‘Het gaat niet om de stenen, het gaat om mensen’
Vragen:

Er is brede wetenschappelijke
consensus en tegelijkertijd worden er
nog steeds aanpassingen gedaan. Hoe
zie je dat dit in de toekomst
ontwikkeld moet worden?
WELL geeft een houvast hiervoor en
verbindt twee werelden die elkaar niet
begrijpen en brengt deze dichter bij
elkaar, zoals FM en RealEstate.

Workshop Internet Of Things (IoT):
van trend naar kans
Frank Rosendaal, business consultant van Planon, ging
tijdens de workshop met de aanwezigen in op de potentiële
bedrijfsvoordelen van IoT voor organisaties.
Alles wordt software

Allereerst trapte Frank af met een uiteenzetting welke
ontwikkelingen er zijn binnen IoT. Er zijn veel ontwikkelingen, maar waar en wanneer kun je hier nu het beste
op in stappen? Belangrijk hierbij is ook de cultuur van de
organisatie in het achterhoofd te houden. Één ding is zeker: ‘Alles wordt software’, ook je werkplek. Of je nú met
IoT op de werkplek start of over een paar jaar, wanneer de
drempel wellicht nog hoger is door de snelle technologische ontwikkelingen, IoT gaat de werkplek betreden.
Business case

Maar wat kan IoT nu doen voor de aanwezigen? In twee
groepen werd hierover gebrainstormd met twee thema’s:
wat kan IoT opleveren voor de werknemer (de mens)
en daarnaast voor de organisatie. In deze afzonderlijke
discussies, werd besproken wat organisaties weerhoudt
om te starten met IoT en welke business case voor IoT,
ter ondersteuning van de gezonde werkplek, mogelijk is.
Veel bedrijven worstelen met de business case. Belangrijk blijft om de mens hierin centraal te stellen; wat is het
voordeel voor de medewerker. Daarnaast zijn er vanuit de
bedrijfskant makkelijker stappen te zetten zoals beheer,
onderhoud (geen privacy-obstakels) en voor onderwijs
dynamisch roosteren.
Wat is IoT?

Vincent le Noble, de dagvoorzitter gaf tijdens de plenaire wrap-up nog aan graag de definitie van IoT te willen
weten. Bij dezen: “Het Internet of Things is het netwerk
van specifieke fysieke objecten (dingen) met ingebouwde
technologie, waardoor deze dingen hun eigen status kunnen bepalen en/of kunnen communiceren met de externe
omgeving. Het IoT is een ecosysteem dat zowel objecten,
communicatie, toepassingen als gegevensanalyse omvat.”

Nieuwe Inrichting NoorderRuimte
door Saskia Mars en Michel Spekreijse van het Nieuwe Ontwerpen
Het nieuwe ontwerpen heeft een methodiek ontwikkeld waarmee in korte tijd een gezamenlijk uitgangspunt kan worden geformuleerd door verschillende gebruikers.
Naar aanleiding van de vraag: “Hoe kan de inrichting van het Kenniscentrum NoorderRuimte beter
bijdragen aan de doelstellingen van de IWP-HWP, KCNR en de HG waarbij de te realiseren ‘vergader’ruimte het hart is van wat wij willen faciliteren en uitstralen?”, hebben acht verschillende gebruikers van het Kenniscentrum met deze methodiek, ideeën bedacht op basis van een viertal stellingen.
De ideeën zijn gezamenlijk besproken en na de workshop ruimtelijk vertaald in een conceptmaquette.
Wat is het meest interessante punt dat aan bod komt?

Tijdens het gezamenlijk bespreken van de ideeën bleek dat de huidige ruimte niet aansluit bij de wensen en behoeften van studenten, docent/onderzoekers, werkplekdeskundige, lectoren en mensen uit
het werkveld.

‘Deze workshop is een leuke, inspirerende manier om
nieuwe ideeën te genereren.’
Waar gaat de discussie over?

De discussie gaat over de gewenste beleving van de ruimte in relatie tot het gebruik en de identiteit van
het Kenniscentrum NoorderRuimte. Het proces zou zichtbaar moeten worden in de ruimte.
Vragen

Bedenk zo veel mogelijk ideeën in woord en beeld in vijf minuten voor elk van de vier stellingen.
Verbind deze aan: a.Collaboration, b.Concentration, c.Contemplation, d.Carte Blanche
1. Wij herkennen ‘user-centred-design’ binnen de werkomgeving van het KCNR omdat/wanneer …
2. De werkomgeving van het KCNR gaat over aanpasbaarheid c.q. veerkracht omdat/wanneer ....
3. De werkomgeving van het KCNR is verbonden met de (noorder)buitenruimte omdat/wanneer ....
4. Wij zien het integraal ontwerpen van de werkomgeving van het KCNR als een kans omdat/wanneer …

‘Het liefst zie ik ieder half jaar een andere inrichting’
Met welke inzichten gaan de deelnemers naar huis?

De ruimte van het KC zou in gebruik en beleving faciliterend moeten zijn in ‘maken’, ‘testen’ en ‘tonen’, waarbij uitkomsten van proces en resultaat door de verschillende gebruikers gedeeld worden.
Het nieuwe ontwerpen heeft dit inzicht ruimtelijk vertaald in een aantal zones die binnen en buiten
met elkaar verbinden. De zones worden ingericht met flexibele werkhoeken, die eigengemaakt kunnen
worden door werkgroepen, ter plekke gemunt als ‘tiny offices’.
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