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VOORWOORD 

 
Dit adviesrapport is geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht binnen de opleiding 
Facility Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van de afdeling Global Marketing van Planon. Daarnaast is het 
onderzoek interessante informatie voor de innovatiewerkplaats Healthy Workplace, waar 
Planon onderdeel van uitmaakt. Zij doen namelijk onderzoek naar het stimuleren van gezond 
werkgedrag en het verbeteren van kantooromgevingen. Het project heeft hierbij 
plaatsgevonden van februari tot juni 2019.  
 
Gedurende deze periode heb ik onderzoek gedaan naar de fysische factoren op de 
werkplek. Ik heb onderzocht welke effecten deze fysische factoren binnen Planon hebben en 
welke invloed techniek hierin heeft. Tot slot heb ik gekeken hoe Planon hierbij techniek kan 
inzetten om de fysische factoren bij Planon maximaal te kunnen stimuleren.  
 
Graag wil ik vanuit Planon ten eerste Jan-Fokke Post bedanken! Ik heb de begeleiding en 
vrijheid die hij mij gaf als zeer prettig ervaren. Daarnaast wil ik ook alle medewerkers binnen 
Planon bedanken die op verschillende manieren hebben bijgedragen aan het onderzoek. 
Ook wil ik Marco van Belle bedanken voor de begeleiding vanuit school.  
 
Zonder jullie had ik niet alle resultaten kunnen opleveren die benodigd waren voor dit 
onderzoek! 
 
Bas Wingens, 567056 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Datum 11-6-2019  
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Planon is een internationale softwareleverancier die corporate real estate en facility 
managers, commerciële serviceproviders en financial professionals helpt bij het integraal 
stroomlijnen van alle bedrijfsprocessen rondom gebouw, mens en werkplek ( Planon Group 
BV, sd).  
 
Momenteel zijn er op het hoofdkantoor in Nijmegen te weinig werkplekken en zijn de 
werkplekken verouderd. Om deze reden wordt de Planon Innovation Campus gebouwd. 
Omdat de huidige kantooromgeving hierdoor verbouwd wordt, dient er ook gekeken te 
worden naar het binnenklimaat (de fysische factoren). Doordat de klimaatsystemen 
verouderd zijn en de fysische factoren steeds meer aandacht krijgen binnen de 
kantooromgeving, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat de effecten zijn van deze 
factoren op de gezondheid van medewerkers en hoe hierbij techniek kan ingezet worden 
voor het maximaal stimuleren van deze factoren binnen Planon. Dit geeft de volgende 
advies- en onderzoeksvragen: 
 
Adviesvraag 

Hoe kan technologie worden ingezet binnen de Planon Innovation Campus, waardoor de 
fysische factoren de gezondheid van medewerkers maximaal stimuleren? 

 
Om deze adviesvraag te kunnen beantwoorden, zijn er twee onderzoeksvragen opgesteld. 
 
Onderzoeksvraag 1 

Wat is het effect van de fysische factoren op de gezondheid van de medewerkers op de 
werkplek? 

 
Onderzoeksvraag 2  

Welke invloed heeft technologie op de fysische factoren op de werkplek? 

 
Methode 
Het onderzoek bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Binnen de twee 
onderzoeksvragen zijn er diverse onderzoeksmethoden gebruikt, zoals literatuuronderzoek, 
interviews en het uitvoeren van metingen en het afnemen van enquêtes.  
 
Advies 
Het advies is onderverdeeld in een strategisch, tactisch en operationeel advies. Hierdoor is 
er op een integrale benadering rekening gehouden met alle betrokken partijen. De adviezen 
luiden als volgt: 
 
Strategisch 

✓ ‘Het behalen van een WELL-certificering voor de kas’ 
 
Tactisch 

✓ ‘Koppelen van de sensoren en de klimaatinstallaties aan PEIS’ 
✓ ‘Sensor-dashboards uitbreiden voor het ‘sturen’ van medewerkers’ 

 
Operationeel 

✓ ‘Nieuwe sensoren aanschaffen met meer mogelijkheden’ 
 
De implementatie van de adviezen is tot slot in kaart gebracht volgens de PDCA-cyclus. 
Hierdoor is er constante verbetering aanwezig.  
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGENLIJST 

 
AGW Activiteit Gerelateerd Werken (AGW), houdt in dat werknemers op 

basis van hun activiteiten een geschikte werkruimte kiezen en dat de 
fysieke en virtuele werkomgeving en de organisatiecultuur hen daar 
ook toe in staat stellen (F-Facts, 2017). 

 
Fysische factoren Omgevingsfactoren op de werkplek die van invloed kunnen zijn op de 

gezondheid van de werknemer (Arbo, sd) & (SBCM, sd). 
 
Gezondheid Een gevoel van zowel lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk 

welzijn (Ensie, sd) 
 
HWP Healthy Workplace. Een samenwerkingsverband tussen ENGIE, 

Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon en de Hanzehogeschool, 

waarbij toegepast onderzoek wordt uitgevoerd om gezond werkgedrag 

te stimuleren (Healthy Workplace, sd). 

IM Information Management 

IoT Internet of Things 

IWP Innovatiewerkplaats  

Leesman  Een organisatie die werknemerservaringen meet via de Leesman-

Index. Dit betreft een wereldwijde tool voor bedrijfsintelligentie die 

feedback van medewerkers vastlegt over hoe effectief de werkplek hen 

en hun werk ondersteunt (Leesman Index , 2019).  

Living Lab In deze werkomgevingen worden technieken als sensoren, nudging, 

wearables of tastbare producten gebruikt om gezond gedrag te 

stimuleren (Healthy Workplace, sd).   

PEIS Planon software die door Planon zelf voor de interne processen wordt 

gebruikt. 

PIC Planon Innovation Campus. Een groot huisvestingsproject waarbij het 

huidig kantoor op WW8 wordt verbonden aan WW6 door middel van 

een glazen kas. Het toekomstig hoofdkantoor van Planon. 

WW6   Wijchenseweg 6 

WW8   Wijchenseweg 8 
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H1 INLEIDING 

In het kader van de opleiding Academie Diedenoort Facility Management aan de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen wordt ter afsluiting van de opleiding een afstudeeronderzoek 

verricht. Het afstudeeronderzoek omvat een vraagstuk op zowel strategisch, tactisch als 

operationeel niveau. Door middel van dit onderzoek worden de opgedane kennis en 

vaardigheden getoetst aan de praktijk.  

De opdrachtgever van dit onderzoek betreft Planon; marktleider in vastgoed en facility 

managementsoftware. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor de innovatiewerkplaats 

Healthy Workplace (HWP), waar Planon deel van uit maakt.  

Binnen het project is onderzoek gedaan naar de effecten van de fysische factoren op de 

gezondheid van medewerkers op de werkplek. Vervolgens is gekeken hoe techniek kan 

bijdragen om de fysische factoren in de werkomgeving optimaal te kunnen stimuleren.  

 

Leeswijzer: 
Na de inleiding start hoofdstuk 2 met de organisatie-analyse. Vervolgens komt de 
projectbeschrijving aan bod, waarin de diagnose van de startsituatie is geschetst. Vervolgens 
staat in hoofdstuk 4 de methode van onderzoek beschreven, waarin is vermeld op welke 
manier er projectmatig is gewerkt. Uiteindelijk komen de daadwerkelijke resultaten van het 
onderzoek in hoofdstuk 5 aan bod, waarnaar er conclusies zijn beschreven in hoofdstuk 6. 
Het daadwerkelijk advies is beschreven in hoofdstuk 7 en de implementatie van dit advies in 
hoofdstuk 8. Tot slot is er in hoofdstuk 9 een kritische reflectie gegeven als zijnde de 
discussie.   
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H2 ORGANISATIE-ANALYSE 

In dit hoofdstuk is de organisatie-analyse samenvattend opgenomen, waarbij de uitwerking 

van de analyse is opgenomen in bijlage 1.  

Binnen de organisatie-analyse is de interne- en externe analyse beschreven. De interne 

analyse komt aan bod volgens het 7S-model. Het 7S-model is ingezet om de prestaties van 

Planon te kunnen analyseren (7S-model, sd), waardoor uiteindelijk de aanleiding van het 

project hieraan gelinkt kan worden. De externe analyse is in kaart gebracht door middel van 

de DESTEP-analyse, waarbij de niet beïnvloedbare elementen rondom Planon in kaart zijn 

gebracht (Marketingmodellen, sd). Door middel van de DESTEP-analyse komt voornamelijk 

de noodzaak van het onderzoek naar voren.  

Daarnaast is het Abell-diagram toegepast, waardoor een afbakening van het werkterrein van 

een bedrijf kan worden gemaakt (Managementmodellen, sd). Door middel van dit model kan 

duidelijk in kaart worden gebracht waar in de organisatie het project zich zal afspelen. 

2.1 PLANON IN HET KORT 

Planon is een internationale softwareleverancier die corporate real estate en facility 
managers, commerciële serviceproviders en financial professionals helpt bij het integraal 
stroomlijnen van alle bedrijfsprocessen rondom gebouw, mens en werkplek. Planon 
ondersteunt wereldwijd meer dan 2.500 klanten in 40 landen en heeft eigen kantoren in 
Nederland, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Oostenrijk, 
Singapore, Hongkong en de Verenigde Staten. Planon is opgericht in 1982 en heeft ruim 750 
medewerkers (Planon Group BV, sd). 
 

2.2 7S-MODEL 

Significante Waarden 
De volgende eigenschappen worden hierbij vanuit Planon benoemd (Planon Group BV): 
 
- Passie voor innovatie  - Spannend speelveld   
- Open cultuur   - Vriendschap  
- Informeel   - Creativiteit 
- Mens-georiënteerd  - Ambitieus 
- Plezier    - Sterke leider 
- Trots    - Professioneel 
 
Strategie 
Missie: “We believe we can INSPIRE and EMPOWER organizations to adapt to the changing 
world of workplaces while becoming sustainable and efficient by delivering innovative 
solutions making users excited and ourselves proud to sell and implement world-class 
products” (Adwise). 
 
Visie: “We want to be the undisputable market leader in developing and delivering software 
for multinationals, service providers, financial professionals and large internal RE and FM 
departments. 
 
Strategie: “INSPIRE and EMPOWER organisations”, kernwoorden die terugkomen in de 
missie van Planon. Maar hoe zorgen ze hiervoor? Planon probeert dit te verwezenlijken door 
continue een strategische focus te hebben op productinnovatie. Om deze reden investeert 
Planon een aanzienlijk deel van haar omzet in productontwikkeling (Planon Group BV).  
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Structuur 
Om de structuur Binnen Planon duidelijk in kaart te brengen, is het organogram opgenomen 
(Planon Group BV, 2019). Deze is verwerkt in de organisatie-analyse in bijlage 1.  
 
Systemen 
Binnen Planon wordt er gewerkt volgens het werkplekconcept ‘Activiteit Gerelateerd Werken’ 
(AGW). 
 
Staf 
Doordat Planon door middel van de Planon Innovation Campus het ‘activiteit gerelateerd 
werken’ maximaal wil stimuleren, is er een inventarisatie gedaan van welke typen 
medewerkers er zijn en welke activiteiten zij voornamelijk uitvoeren. Hierdoor kunnen de 
faciliteiten in het nieuwe werkplekconcept hier zo goed mogelijk op aansluiten. 
 
De typen medewerkers zijn aan de hand van eerder onderzoek vanuit Leesman opgesteld. 
In dit onderzoek is de vraag gesteld hoe mobiel werknemers zijn in Activiteit Gerelateerde 
Werkomgevingen. Hierin kwamen 4 mobiliteitsprofielen naar voren (F-Facts, 2017): The 
camper, the timid traveller, the intrepid explorer, the true transient. Vervolgens is aan de 
hand van dit onderzoek een enquête afgenomen onder de medewerkers door de 
Ondernemingsraad vanuit Planon (Planon, 2018). Hieruit kwamen 4 hoofdactiviteiten naar 
voren: Focusactiviteiten, Samenwerkingsactiviteiten, Discussie-activiteiten, 
ontspanningsactiviteiten. 
 
Stijl van management 
Zoals vermeld staat onder het kopje ‘structuur’, zijn er meerdere organisatielagen binnen de 
organisatie. Dit wil echter niet zeggen dat de hogere lagen geen zeggenschap geven aan de 
lagen daaronder. Binnen Planon kan iedere medewerker overal terecht voor vragen en wordt 
kennisdeling vanuit alle lagen gestimuleerd door de informele en open sfeer die er hangt. 
 
Sleutelvaardigheden 
Planon werkt te allen tijde met een continue, strategische focus op productinnovatie (Planon 
Group BV, sd). Daarnaast beschikt Planon met Planon Building Management over een 
gespecialiseerd team op het gebied van vastgoedonderhoud, conditiemetingen, integrale 
inspecties en een meerjaren onderhoudsplanning (Planon Group BV, sd). 
  

2.3 DESTEP-ANALYSE 

Demografische factoren 
Door de vergrijzing ontstaat er een groot tekort aan vakmensen (Medapp, 2018). Om dit 
tekort tegen te gaan, stijgt de pensioenleeftijd. Nederlanders moeten dus alsmaar langer 
doorwerken, maar kampen dan wel met een steeds slechter wordende gezondheid. Hierdoor 
is het belangrijk dat mensen fit en gezond genoeg zijn om langer door te werken (Medapp, 
2018). 
 
Economische factoren 
De vraag naar arbeid is gestegen. Dit heeft als gevolg dat werknemers onder druk komen te 
staan. De afgelopen jaren is hierdoor het aantal werknemers met stressklachten en burn-out 
klachten toegenomen (ArboNed, sd). 
 
Daarnaast hebben bedrijven steeds meer moeite met het vasthouden van personeel. Dat 
blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot, waarin 900 HR- professionals 
ondervraagd zijn. Hierdoor is het des te belangrijk om een inspirerende werkomgeving te 
creëren, waardoor werknemers blijven en nieuwe werknemers aangetrokken worden.   
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Sociaal-culturele factoren 
Steeds meer mensen zijn heel bewust bezig met zijn gezondheid (Schuckink Kool, 2017). Dit 
blijkt uit onderzoeken zoals de groei van de markt in gezonde voeding en een groei in de 
fitnessbranche, wat weer tot uiting komt in een groei in fitnesskleding. 
 
Technologische factoren 
Hoewel de digitale transformatie al jaren geleden in gang werd gezet door de komst van 
email, zien we de laatste tijd pas echt hoe technologie de manier van werken verandert. 
Werknemers verwachten dat ze de technologie uit het dagelijks leven, zoals smartphones en 
laptops ook op hun werk kunnen gebruiken (Sharp, sd). 
 
Daarnaast zijn er trends te zien in klimaattechnieken die het binnenklimaat beïnvloeden. 
Deze staan beschreven in hoofdstuk 5.  
 
Ecologische factoren 
Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van lucht, licht, geluid en temperatuur op de 
werkplek (F-Facts, 2018). Zeker als je bedenkt dat personeelskosten 90% van de 
operationele kosten van een organisatie uitmaken (IntoGreen, sd), is het uitermate belangrijk 
om hier als werkgever op in te spelen. 
 
Politiek-juridische factoren 
Door de stijging van de AOW-leeftijd, blijven mensen langer doorwerken. Hierdoor zullen er 
op de werkplek meer gezondheidsklachten optreden (Medapp, 2018).    
 

2.4 ABELL-DIAGRAM 

Voor het opstellen van de diagrammen is er onderscheid gemaakt tussen Planon in zijn 
geheel en de werkgroep voor de PIC. Binnen deze werkgroep zit tevens de opdrachtgever, 
waardoor er een duidelijk beeld is geschept van de positie van het project. De verdere 
toelichting komt hierbij terug in bijlage 1.  
 
Planon       Planon Innovation Campus
      
  

Figuur 1 Abell-diagram Planon 

Figuur 2 Abell-diagram PIC 
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H3 PROJECTBESCHRIJVING  

In dit hoofdstuk is ten eerste de aanleiding, probleemstelling en doelstelling van het 
onderzoek beschreven. Daarnaast komen de adviesvraag en onderzoeksvragen aan bod en 
is het onderzoek afgebakend.  

3.1 AANLEIDING 

In 2004 zat Planon voor het eerst met het probleem dat het huidig kantoor op de 

Wijchenseweg 8 te klein was voor het aantal medewerkers die bleef groeien binnen Planon. 

Vanwege dit feit is er in 2006 een flinke aanbouw geweest aan het huidig kantoor.  

Doordat Planon vervolgens bleef groeien, deed hetzelfde probleem zich 10 jaar later in 2016 

weer voor. Het pand was te klein voor het aantal medewerkers dat op kantoor werkt. Hierbij 

diende de vraag zich aan: verbouwen of een ander pand bij kopen? Puur bij toeval kwam het 

pand naast het huidig kantoor (Wijchenseweg 6) beschikbaar. Dit was de ultieme kans om 

de werkplek uit te breiden, waardoor de directeur niet twijfelde en het naastgelegen pand 

kocht.  

Direct werd door deze uitbreiding ook gekeken naar het huidig werkplekconcept. Doordat het 

huidig werkplekconcept dateert uit 2006, is dit niet meer van deze tijd. Bij het ‘oude werken’ 

ging je naar kantoor, naar je vaste werkplek naast je vaste buurman (Mindshake, 2018). Bij 

het nieuwe werken (of ‘flexibel werken’) draait alles om: je kijkt eerst wat je gaat doen, 

waarnaar je vervolgens de beste werkplek hiervoor kiest. ‘Activiteitgericht werken’ wordt dit 

wel genoemd. Je neemt je activiteiten als uitgangspunt bij het kiezen van je werkplek. Waar 

dit precies is, hangt af van je agenda die dag (Mindshake, 2018).  

Het huidig probleem hierbij is dat medewerkers steeds meer activiteitgericht werken, maar 

het huidig werkplekconcept hier niet op aan sluit. In de huidige situatie zijn er nog teveel 

vaste werkplekken. Daarnaast zag Planon zelf het probleem dat het eigen werkplekconcept 

verouderd was, terwijl ze zelf software aanbieden voor het managen van deze werkplek. Dit 

dient veranderd te worden.  

Om dit probleem op te lossen, kwam de directie met het idee om de twee gebouwen samen 

te verbinden door middel van een glazen kas. Hierdoor ontstaat er één campus: de Planon 

Innovation Campus. Door middel van deze campus dient dé werkplek van de 21e eeuw 

gecreëerd te worden, waarin er verschillende typen werkplekken gecreëerd zullen worden.  

Naast het verwezenlijken van het eerste doel voor meer werkruimte, zal de campus zelf 

meerdere doelen met zich meedragen. Aan de hand van de ambitie om de werkplek van de 

21e eeuw te willen creëren, is het ‘Triple layered officeconcept’ opgesteld: 

1) Supportive office: Een plek die stimuleert dat mensen goed kunnen werken. 

2) Lifestyle office: Een plek die inspireert 

3) Showcase office: Een showcase voor klanten.  

 

Dit concept is zelfontworpen door Planon, waarbij Planon van mening is dat deze drie lagen 

essentieel zijn voor het creëren van die gewenste werkplek.  

Aan de hand van dit concept, zijn er binnen Planon 6 doelen omschreven die de campus 

moet uitdragen. Door middel van deze doelen kan uiteindelijk dé werkplek van de 21e eeuw 

creëert worden. De doelen zijn als volgt; Creëer:  
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1) Een gezonde werkomgeving 

2) Een werkplek dat mensen energie geeft 

3) Een inspirerende thuisbasis voor medewerkers 

4) Een showcase voor de Planon-oplossingen 

5) Een plek voor anderen waarin kennis wordt gemaakt met de innovaties van Planon 

6) Een plek waar energieverbruik en Co2-uitstoot geminimaliseerd wordt.  

 

De inrichting van het kantoor aan de Wijchenseweg 6 zal volgens de planning midden 2019 

beginnen. De kas die tussen de twee gebouwen gebouwd gaat worden, begint eind 2019 en 

zal in 2020 klaar zijn. De definitieve data zijn hierbij lastig vast te stellen. De data zullen 

hierbij bepaald worden aan de hand van de goedkeuring van de vergunningen. 

3.2 PROBLEEMSTELLING 

Uit eerder onderzoek van Leesman komt naar voren dat er een sterk verband is tussen 

‘variëteit aan verschillende werkruimten’ en het succes van het AGW-concept. Doordat het 

huidig werkplekconcept binnen Planon verouderd is, is de variëteit aan verschillende 

werkruimten te beperkt voor het succesvol maken van het AGW-concept. Door middel van 

de Planon Innovation Campus zal dit wel maximaal gestimuleerd worden.  

Om deze werkomgeving vervolgens optimaal te kunnen stimuleren, wil Planon in kaart 

krijgen welke invloed de fysische factoren hebben op de gezondheid van zijn medewerkers. 

Dit draagt bij aan de kernwaarde ‘mens-georiënteerd’ die het bedrijf uitdraagt. Ook doel 1 die 

is opgesteld vanuit de campus, ‘het stimuleren van een gezonde werkomgeving’, wordt 

hierdoor gestimuleerd.  

Daarnaast wil Planon in kaart krijgen wat de invloed van technologie is op deze factoren. 

Planon heeft een passie voor innovatie, wat ze door middel van technologie willen gaan 

uitdragen in de campus. Echter is het voor Planon momenteel onduidelijk in welke mate 

technologie ook daadwerkelijk bijdraagt aan het stimuleren van gezondheid. Dit willen ze 

door middel van het onderzoek in kaart krijgen, waardoor ze een weloverwogen keuze 

kunnen maken voor de inzet van technologie.  

3.3 DOELSTELLING 

Het in kaart brengen van welke mogelijkheden Planon heeft voor de inzet van technologie, 

waarbij de fysische factoren de gezondheid van medewerkers maximaal stimuleren.  

In een vervolgonderzoek kan hierbij worden gekeken of er op geen enkele factor een 

‘onacceptabel niveau’ wordt gehaald.  
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3.4 ADVIESVRAAG, ONDERZOEKSVRAGEN EN SUBVRAGEN 

 
Adviesvraag 

Hoe kan technologie worden ingezet binnen de Planon Innovation Campus, waardoor de 

fysische factoren de gezondheid van medewerkers maximaal stimuleren? 

Onderzoeksvraag 1 

Wat is het effect van de fysische factoren op de gezondheid van de medewerkers op de 

werkplek? 

 

1. Welke fysische factoren bestaan er op de werkplek die van invloed zijn op de 
gezondheid? 
- Welke fysische factoren zijn er daadwerkelijk binnen Planon op de werkplek? 

 

2. Welke effecten hebben deze fysische factoren op de gezondheid van de 
medewerkers volgens de literatuur? 
 

3. Welke effecten hebben deze fysische factoren op de gezondheid van de 
medewerkers binnen Planon? 

 

Onderzoeksvraag 2 

Welke invloed heeft technologie op de fysische factoren op de werkplek? 

 

1. Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie die invloed 

hebben op de fysische factoren? 

 

2. Welke technologieën die invloed hebben op fysische factoren zijn er op de werkplek 

binnen Planon? 

 

3. Welke technologieën die invloed hebben op de fysische factoren zijn aanwezig bij 

partners van Planon? 

- Welke ervaringen hebben zij hierbij? 

4. Welke eisen zijn relevant voor Planon bij de inzet van nieuwe techniek? 

3.5 AFBAKENING 

Het onderzoek is op de volgende facetten afgebakend: 
 

✓ Binnen het begrip ‘gezondheid’ is de maatschappelijke gezondheid buiten 
beschouwing gelaten (Wat betekent het, sd).  

✓ Het onderzoek richt zich alleen op het hoofdkantoor in Nijmegen (WW8). Het advies 
richt zich op de toekomstige campus (WW6 en WW8) en de kas. 

✓ Van de gebruikers is alleen gekeken naar de medewerkers. Onder deze 
medewerkers zijn alleen de focusmedewerkers meegenomen: Dit betreffen de 
volgende afdelingen: Development, Cloud, Support, Shared Service Center, 
Competence Center, Learning, Inside Sales, MST en Managed Services. 
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H4 METHODE VAN ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is de methode van onderzoek beschreven aan de hand van 4 fases. 
Daarnaast is de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd.  
 
Tijdens het project is er projectmatig gewerkt. Hierbij is er gewerkt volgens het 
stroomschema voor een onderzoek (Beckers, 2017). Deze methode kent 4 fases: 

  
 
 
 
 
 
 

4.1 RICHTEN 

Dit was de oriënterende fase. Binnen deze fase is de aanleiding en probleemstelling in kaart 
gebracht. In deze fase is met diverse medewerkers gesproken om het vraagstuk zo goed 
mogelijk in kaart te krijgen. Doordat er met verschillende medewerkers is gesproken, kon het 
daadwerkelijk probleem en de aanleiding achterhaald worden. Daarnaast is er in deze fase 
literatuuronderzoek uitgevoerd om de organisatie analyse in kaart te kunnen krijgen. 
 

4.2 INRICHTEN 

In deze fase is het project verder ingericht, waarin aan de hand van de aanleiding en 
probleemstelling, de doelstelling is opgesteld. Vervolgens zijn de onderzoeksvragen 
opgesteld en is het project verder gedefinieerd en afgebakend. Voor het opstellen van de 
onderzoeksvragen is er regelmatig feedback gevraagd aan de opdrachtgever en de 
docentbegeleider. Op deze manier konden alle belangen bevredigd worden. Hierdoor is er 
uiteindelijk voor gekozen om twee onderzoeksvragen op te stellen, aangezien er eerst 
gekeken dient te worden naar wat de invloed van fysische factoren op de gezondheid van 
medewerkers is, om vervolgens te kunnen kijken hoe techniek hierin kan bijdragen. De twee 
onderzoeksvragen leiden vervolgens naar de adviesvraag.  
 

4.3 VERRICHTEN 

Binnen deze fase heeft het daadwerkelijk onderzoek plaatsgevonden. Deze fase heeft dan 

ook de meeste tijd met zich meegebracht. Tijdens deze fase is gebruik gemaakt van 

verschillende onderzoeksmethodes. Zo is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van 

deskresearch en interviews. Daarnaast is er kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm 

van enquêtes en het verrichten van metingen.  

Zo is er begonnen met deskresearch voor het in kaart brengen van de fysische factoren en 

het afbakenen van de factoren die ook daadwerkelijk in een kantooromgeving (bij Planon) 

kunnen optreden. Daarnaast is deskresearch ook gebruikt om in kaart te krijgen welke 

gezondheidsklachten fysische factoren kunnen veroorzaken op de werkplek.  

Om vervolgens in kaart te krijgen welke effecten de fysische factoren ook daadwerkelijk 

binnen Planon hebben, zijn er enquêtes en metingen uitgevoerd. Hierbij zijn de enquêtes 

afgenomen onder 85 respondenten, waarin is gevraagd naar de ervaringen van de 

medewerkers omtrent de fysische factoren bij Planon. Daarnaast zijn de factoren ook 

gemeten door middel van meetapparatuur. Deze metingen zijn in dezelfde week en op 

dezelfde afdelingen verricht als de enquêtes, waardoor de resultaten met elkaar vergeleken 

konden worden. 

Richten Inrichten Verrichten Uitrichten

Figuur 1 Fases 'stroomschema voor een onderzoek' 
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Vervolgens is er begonnen met de tweede onderzoeksvraag. Hierbij is weer begonnen met 

literatuuronderzoek, waarbij is gekeken naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van 

klimaattechniek. Doordat Planon innovatie hoog in het vaandel heeft staan, dragen deze 

trends ook bij aan het vormen van het advies.  

Daarnaast is er in de vorm van interviews gekeken naar de huidige situatie bij Planon 

omtrent klimaattechnieken waarbij de fysische factoren positief gestimuleerd kunnen worden. 

Vervolgens zijn er ook interviews met partners en klanten van Planon uitgevoerd, om te 

kijken waar Planon eventueel verbetering kan aanbrengen. Tot slot zijn er enkele interviews 

afgenomen onder eindverantwoordelijke bij Planon om in kaart te krijgen welke eisen Planon 

stelt bij de aanschaf van nieuwe klimaattechniek.  

4.4 UITRICHTEN 

In de laatste fase is een oplossing voor het probleem opgesteld. Hierbij zijn de twee 
onderzoeksvragen beantwoord. Dit betreffen de conclusies van de deelvragen die zijn 
onderzocht. Vervolgens is ook in deze fase het advies beschreven.  
Het advies is hierbij ontstaan op basis van de resultaten uit de twee onderzoeksvragen. 
 
Uiteindelijk is door middel van de implementatie in kaart gebracht hoe het advies 
gerealiseerd kan worden. Dit betreft dus een beschrijving. Wanneer het advies wordt 
doorgevoerd, zal deze in een later stadium geïmplementeerd worden door de ‘werkgroep 
van de Planon Innovation Campus’.   
 
Tot slot is in deze fase ook een eindpresentatie verstrekt aan de opdrachtgever, waarbij de 
onderzoeksresultaten en het advies zijn gepresenteerd.  

 

4.5 KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK 

4.5.1 BETROUWBAARHEID 
Hierin is het belangrijk om te kijken of het onderzoek herhaalbaar is. Wanneer dit niet zo is, 

is het een onbetrouwbaar onderzoek (InfoBronnen, sd). Deze herhaalbaarheidseis is van 

kracht, vanwege het feit dat er diverse onderzoeksmiddelen worden afgewisseld. Daarnaast 

is de steekproef voor de enquêtes groot genomen, waardoor deze nauwkeurig is te noemen. 

Desalniettemin zullen er altijd toevallige fouten worden gemaakt (InfoBronnen, sd). Deze 

komen voornamelijk voor in de enquête, bij het per ongeluk verkeerd invullen van een hokje 

of het geven van een onduidelijk antwoord. Door middel van het halen van de 

haalbaarheidseis en het houden van een grote steekproef hebben deze fouten weinig tot 

geen invloed hebben op het resultaat. 

4.5.2 VALIDITEIT 
Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid systematische fouten die voorkomen in en 

onderzoek; zijn de gevonden resultaten geldig? (InfoBronnen, sd). Het onderzoek is valide 

door middel van het enquêteren van een grote groep respondenten. Door middel van de 

open cultuur die er in de organisatie heerst, is het niet moeilijk om de medewerkers te 

bereiken. 

4.5.3 BRUIKBAARHEID 
Het onderzoek is bruikbaar, omdat het advies directe input is voor de werkgroep van de 
Planon Innovation Campus. Er is hierbij sprake van instrumentele bruikbaarheid, vanwege 
het feit dat dit onderzoek een nuttig doel heeft; het gebruiken van resultaten om in kaart te 
krijgen welke technologie moet worden aangeschaft, om de gezondheid door middel van de 
fysische factoren maximaal te kunnen stimuleren. 
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H5 RESULTATEN ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk komen de daadwerkelijke resultaten uit het onderzoek aan bod. De 
deelvragen zijn hierin verwerkt aan de hand van paragraaftitels.  
 

5.1 FYSISCHE FACTOREN 

Met de term fysische factoren worden omgevingsfactoren bedoeld die gezondheidsrisico’s 

met zich mee kunnen brengen. Voor een deel hangt het samen met de staat van het gebouw 

en installaties. Maar de wijze van gebruik, regelmogelijkheden en beschikbaarheid van 

beschermingsmiddelen kunnen deze risico’s voorkomen of beperken (Arbo, sd). 

Binnen de werkplek, worden er diverse fysische factoren genoemd die van invloed kunnen 

zijn op de gezondheid van de werknemer. De overheid heeft deze fysische factoren aan de 

hand van afdelingen opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (kortweg 

Arbobesluit). Hierbij komen de volgende afdelingen naar voren (Overheid, 2019): 

- Afdeling 1: Temperatuur en Luchtverversing 

- Afdeling 2: Verlichting 

- Afdeling 3: Lawaai  

- Afdeling 4: Straling 

- Afdeling 5: Werken onder overdruk 

- Afdeling 6: Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers 

Binnen deze afdelingen zijn de fysische factoren benoemd die uit de literatuur naar voren 

komen.  

Binnen deze deelvraag zijn de eerste 5 afdelingen meegenomen in het onderzoek. In 

afdeling 6 staan unieke sectoren en/of werknemers beschreven die in meer of minder mate 

te maken kunnen krijgen met de fysische factoren uit de eerste 5 afdelingen. Om deze reden 

is afdeling 6 van het Arbobesluit voor het onderzoek buiten beschouwing gelaten.  

Afdeling 1: Temperatuur en Luchtverversing 
Het klimaat in een ruimte wordt ‘binnenklimaat’ genoemd. Onder binnenklimaat valt zowel de 

temperatuur als de luchtkwaliteit van een ruimte (MedicInfo , sd). In het Arbobesluit wordt 

alleen gesproken over luchtverversing (Overheid, 2019). Vanwege het feit dat de 

luchtkwaliteit een breder begrip is, gaat deze deelvraag verder dan het Arbobesluit.  

Temperatuur 

De temperatuurbeleving is zeer individueel afhankelijk en altijd een lastig punt (de Wit, 

2017). Vandaar dat er behaaglijke luchttemperaturen zijn opgesteld (A+O fonds Rijk, 2019). 

De behaaglijke luchttemperaturen zijn de meest ideale gevoelstemperaturen voor de 

medewerkers (WVOI, 2019).  

Bij extreme temperaturen gelden deze richtlijnen niet. Een beperkte overschrijding van de 

richtlijn blijft dan mogelijk. Op jaarbasis is overschrijding van de comfortgrenzen gedurende 

10% van de verblijfstijd toegestaan (A+O fonds Rijk, 2019). Het KNMI onderscheidt hierbij 

gewone dagen (buitentemperatuur <25 °C), zomerse dagen (buitentemperatuur tussen de 25 

en 30 °C) en tropische dagen (buitentemperatuur >30 °C).  

Maar niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het koud of warm hebben, ook de 

luchtverplaatsing (tocht of wind) en de relatieve vochtigheid, de warmtestraling, de kleding en 

fysieke inspanning spelen een rol (Arbo, sd). Echter wordt er in dit onderzoek alleen rekening 

gehouden met de fysische factoren.  
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Luchtkwaliteit 

Tocht 

Ventilatie betekent dat lucht in beweging is. Als de beweging van lucht binnenshuis te groot 

wordt, dan spreken we over hinderlijke tocht (MedicInfo , sd). In het Arbobesluit staat dan 

ook beschreven dat er op de arbeidsplaats altijd voldoende niet verontreinigde lucht 

aanwezig is. Daarnaast dienen luchtverversingsinstallaties zodanig te functioneren dat 

werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld (Overheid, 2019). 

Luchtvochtigheid 

Ook de luchtvochtigheid heeft invloed op de luchtkwaliteit op de werkplek (MedicInfo , sd). 

De moeilijkheid bij het regelen van de luchtvochtigheid is dat de hoeveelheid vocht in de 

lucht altijd relatief is. Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht. Vandaar dat 

verwarmde lucht in de winter meestal zeer droog is en een relatief vochtigheidspercentage 

heeft dat ver beneden de 45% ligt en dus als  

Afdeling 2: Verlichting 
Licht wordt als een van de belangrijkste omgevingsfactoren op de werkplek genoemd. Licht 

is in bijna elk beroep een voorwaarde om te kunnen werken (MedicInfo , sd). Doordat 

mensen visueel zijn ingesteld, kan het ontbreken van voldoende licht leiden tot fouten of het 

verlies van productiviteit (de Wit, 2017). Daarnaast draagt licht bij aan de gezondheid en het 

welbevinden van de mens (MedicInfo , sd).  

Op iedere werkplek, zowel op kantoor als in de industrie, heeft men de beschikking over 

licht. Het kan gaan om daglicht, kunstlicht of een combinatie van beide. Goede afstemming 

van het licht op de werkplek is essentieel voor een optimale taakuitvoering, welzijn en 

comfort (MedicInfo , sd).  

Het Arbobesluit stelt hierbij dat arbeidsplaatsen en verbindingswegen zodanig verlicht zijn, 

dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van 

medewerkers (Overheid, 2019).  

Afdeling 3: Lawaai 
In het Arbobesluit is de term lawaai beschreven in plaats van geluid, vanwege het feit dat 

lawaai staat voor ongewenst geluid (Arbo, sd). 

Op de werkplek kan onderscheid worden gemaakt in schadelijk geluid en hinderlijk geluid 

(MedicInfo , sd).  

Schadelijk geluid 

Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen. Als die luchtdrukverschillen heel erg groot 

zijn, kan schade in het oor optreden. Blootstelling aan een grote geluidsdosis zal leiden tot 

tijdelijke gehoorvermindering, oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon (Rijksoverheid, 

sd).  

Bij incidentele blootstelling zal het gehoor zich in principe wel herstellen. Maar bij geregelde 

blootstelling aan een grote dosis ontstaat een blijvende gehoorschade. Deze schade ontstaat 

meestal geleidelijk, maar kan ook acuut optreden. Bij een geleidelijk optredende 

gehoorschade is het vaak de omgeving die de schade waarneemt (Rijksoverheid, sd).  

De ernst van gehoorschade hangt hierbij af van de sterkte en de duur van het geluid. Door 

gehoorverlies kan extra gevaar op de werkplek ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het slecht 

herkennen van waarschuwingssignalen. Geluid kan schadelijk zijn als het 80dB (decibel) of 
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meer is (MedicInfo , sd). Om een indruk te krijgen van hoeveel 80 dB is, is de volgende 

vuistregel toe te passen: Als je op 1 meter afstand een spreker niet meer kunt verstaan, ligt 

het geluid waarschijnlijk boven de 80dB. In de kantooromgeving komt in principe alleen 

hinderlijk geluid voor (WVOI, 2019). Desondanks zal dit door metingen moeten worden 

bevestigd.  

Hinderlijk geluid 

Geluid kan ook hinderlijk zijn (MedicInfo , sd). Hinderlijk geluid is lawaai in de werkomgeving 

dat een werknemer stoort bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en valt doorgaans niet in 

de categorie ‘schadelijk geluid’ (Gezond Verbond, sd). Over de hinderlijkheid van geluid op 

de werkplek is veel minder bekend dan over de schadelijkheid. Het betreft namelijk vooral 

een bron van irritatie (MedicInfo , sd). In de Arbowet staan dan ook geen wettelijke eisen 

over hinderlijk geluid, alleen over schadelijk geluid (Gezond Verbond, sd). Hinderlijk geluid is 

hierbij geluid wat tussen de 35 – 80 dB zit (WVOI, 2019). 

 
Afdeling 4: Straling 
Deze afdeling is onderverdeeld in Optische straling en Elektromagnetische velden 

(Rijksoverheid, sd).  

Optische Straling 

Het spectrum van de optische straling wordt ingedeeld in ultraviolette straling, zichtbare 

straling en infrarode straling. Daarnaast kan optische straling worden onderverdeeld in 

natuurlijk en kunstlicht. In natuurlijk licht, zoals zonlicht, zit altijd ultraviolet- en 

infraroodstraling. Kunstlicht kan meer of minder van dergelijke straling bevatten. Lasers 

zenden gemanipuleerd licht uit, soms met een grote energetische intensiteit (Rijksoverheid, 

sd).  

Schadelijke optische straling komt op veel werkplekken voor. Met name in de bouw worden 

werknemers vaak blootgesteld aan ultraviolet. Zo bestaat bij elektrisch lassen kans op 

blootstelling aan uv-straling. Barcodescanners en afstandsmeters in de bouw zenden 

gemanipuleerd (laser)licht uit, waartegen de ogen moeten worden beschermd. Dit geldt ook 

voor het werken met infrarood ovens (Rijksoverheid, sd).  

Elektromagnetische velden 

Overal waar sprake is van elektrische stroom, ontstaan elektromagnetische velden (Arbo, 

sd). De velden ontstaan bij opwekking, transport of gebruik van elektriciteit, het opwarmen 

van materialen door inductie en het draadloos verzenden van informatie (Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2016). Bij huishoudelijke apparatuur waarbij relatief 

kleine elektromotoren of transformatoren worden toegepast (zoals boren en computers), is 

de sterkte van deze elektromagnetische velden verwaarloosbaar klein. Hoogenergetische 

elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden bij hoogspanningsstations, 

transformatorhuisjes, zendstations (gsm-masten) en ziekenhuisapparatuur zoals een MRI-

scanner (Arbo, sd).   
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Afdeling 5: Werken onder overdruk 
In afdeling 5 van het Arbobesluit staan werkzaamheden onder overdruk beschreven. De 

overdruk wordt hierbij ook als fysische factor gezien. ‘Werken onder overdruk’ wordt hierbij 

verstaan als (Overheid, 2019): 

- Duikarbeid: het verrichten van arbeid in een vloeistof of in een droge duikklok met 

inbegrip van het verblijf in die vloeistof of in die droge duikklok, waarbij voor de 

ademhaling gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de 

atmosferische druk. 

- Caissonarbeid: het verrichten van arbeid in een ruimte die onder een druk van ten 

minste 104 Pa boven de atmosferische druk staat en geheel of gedeeltelijk door 

een vloeistof wordt omgeven alsmede het verblijf in en het transport van en naar 

die ruimte. 

- Overige arbeid onder overdruk: het verrichten van andere arbeid dan duik- of 

caissonarbeid in een ruimte onder een druk van ten minste 104 Pa boven de 

atmosferische druk met inbegrip van het verblijf in die ruimte. 

Hierbij wordt duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk verricht door een 

persoon, die in zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is 

gevaren, die zijn verbonden aan de door hem te verrichten arbeid, te onderkennen en zo 

mogelijk te voorkomen of te beperken (Overheid, 2019). 
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5. 2 FYSISCHE FACTOREN PLANON 

In deze paragraaf worden bovengenoemde fysische factoren afgebakend naar het 

hoofdkantoor van Planon. Hierin is het voor de voortgang van het onderzoek van belang om 

in kaart te krijgen welke fysische factoren ook daadwerkelijk binnen Planon aanwezig zijn. 

Deze factoren zijn aan de hand van onderstaande tabel beschreven.  

 
Afdeling 

 
Fysische Factor 

 
Invloed op gezondheid binnen 

Planon 

 
Temperatuur & Luchtverversing 

Temperatuur  

Luchtkwaliteit  

Verlichting Licht  

 
Lawaai 

Schadelijk Geluid  

Hinderlijk Geluid  

 
Straling 

Optische straling  

Elektromagnetische velden  

Werken onder overdruk Overdruk  

Tabel 1 Fysische factoren Planon 

Legenda Aanwezigheid Factor: 

= Altijd invloed: Deze factor is altijd in grote mate aanwezig. Heeft dan ook altijd invloed op de   

gezondheid  

= Mogelijk invloed: Deze factor heeft mogelijk invloed op de gezondheid binnen Planon. Dient nader 

onderzocht te worden 

 = Nooit invloed: Deze factor heeft geen invloed op de gezondheid van medewerkers binnen Planon  

De fysische factoren ‘temperatuur’, ‘luchtkwaliteit’ en ‘licht’ zijn altijd aanwezig binnen 

Planon. Deze factoren hebben dan ook altijd invloed op de gezondheid binnen het kantoor. 

Daarnaast heeft schadelijk geluid en hinderlijk geluid ook invloed op de gezondheid. 

Desalniettemin dient door middel van enquêtes en metingen in kaart gebracht te worden of 

er sprake is van hinderlijk en/of schadelijk geluid op kantoor.  

Ook optische straling is altijd aanwezig op kantoor. Bij Planon ontstaat deze straling uit 

verlichting en uit de computers die aanwezig zijn. Echter vallen deze bronnen volgens de 

norm EN-12198 in categorie 0, wat betekent dat ze veilig zijn (Arbo Unie B.V, 2011). Dit 

betreffen bronnen met een verwaarloosbare blootstelling, waarvoor geen speciale 

beschermingsmiddelen nodig zijn. Ze hebben dan ook geen invloed op de gezondheid van 

de medewerkers binnen Planon.  

Daarnaast zijn, evenals optische straling, elektromagnetische velden aanwezig binnen 

Planon. Doordat deze velden alleen ontstaan bij het gebruik van producten met relatief kleine 

elektromotoren zoals computers en printers binnen Planon, is de sterkte van deze velden 

verwaarloosbaar klein (Arbo, sd). De elektromagnetische velden hebben binnen een 

kantooromgeving dan ook geen effect op de gezondheid van de medewerkers (RIVM, 2018).  

Tot slot is overdruk helemaal niet aanwezig tijdens de werkzaamheden van Planon, 

waardoor deze ook buiten beschouwing wordt gehouden. Ook overdruk heeft dus geen 

invloed op de gezondheid van medewerkers binnen Planon. 
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5. 3 EFFECTEN FYSISCHE FACTOREN LITERATUUR 

In de vorige paragraaf zijn de fysische factoren benoemd die aanwezig zijn binnen Planon. 

De fysische factoren die hierbij invloed hebben op de gezondheid van medewerkers binnen 

Planon, worden meegenomen in deze deelvraag.  

Hierin zijn de effecten beschreven die de fysische factoren hebben op de gezondheid van 

medewerkers volgens de literatuur.  

Temperatuur 
Over de temperatuur en de luchtkwaliteit wordt veelvuldig geklaagd, blijkt uit onderzoek. Dit 

gaat zowel op voor industriële werkruimten als niet-industriële ruimten (kantoren, 

bibliotheken, ziekenhuizen, scholen en dergelijke) (MedicInfo , sd). Desondanks is de kans 

op gezondheidsschade in een gematigd klimaat, dat zich voor doet bij praktisch alle 

kantoorplekken, beperkt (WVOI, 2019). Er wordt gesproken van een thermisch behaaglijk 

klimaat wanneer er geen behoefte is aan hogere of lagere temperaturen (WVOI, 2019).  

Echter heeft niet alleen de temperatuur op de werkplek invloed op het thermisch behaaglijk 

maken van de ruimte. De volgende factoren beïnvloeden ook (nadelig) de behaaglijkheid op 

de werkplek (WVOI, 2019): 

• Temperatuur buiten 

• Sterke warmtestralen door de zon (in de zomer) of koude val (in de winter) door 

grootglasoppervlak 

• Een groot verschil in temperatuur tussen hoofd en voeten 

• Apparatuur 

Ondanks dat de kans op gezondheidsschade beperkt is in een gematigd klimaat, kunnen er 

toch diverse klachten optreden wanneer de temperatuur niet behaaglijk is (WVOI, 2019): 

• Te koud 

• Te warm 

• Koude voeten 

• Koude handen 

• Vaak verkouden 

• Vermoeidheid 

• Kippenvel 

Luchtkwaliteit 
 
Vieze lucht 
Op de werkplek kunnen concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen 

hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is. Vuile lucht ontstaat door (Arbo, sd): 

• Opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking 

• Uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten 

• Micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is 

• Stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen 
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De vervuilde lucht kan hierbij vervolgens leiden tot gezondheidsklachten. Veel voorkomende 

klachten zijn (Arbo, sd):  

• Last van luchtwegen/astma 

• Irritatie aan de ogen en huid 

• Het optreden van allergische reacties 

• Hoofdpijn 

• Concentratieproblemen 

Wanneer deze klachten bij een groot deel van de aanwezigen voorkomen, die worden 

veroorzaakt door een slechte kwaliteit van de lucht in een gebouw, wordt gesproken over het 

‘sickbuildingsyndroom’ (Gezondheidsnet, 2019).  

Tocht 
Tocht wordt als hinderlijk ervaren bij een luchtverplaatsing van meer dan 0,15 m/s in de 

winter en 0,25 m/s in de zomer. Luchtverplaatsing of tocht is in de zomer immers meestal 

veel acceptabeler doordat de waterdamp op het lichaam (= zweet) dan sneller verdampt en 

de huid hierdoor koelt (Rijksoverheid, 2019). Veel mensen blijken naarmate ze ouder worden 

tocht beter te kunnen waarnemen in de nek en op de blote schouders/bovenarmen. Naar 

schatting heeft 16% van de werknemers wel eens te maken met hinderlijke tocht (Arbo, sd).  

Van tocht zelf word je niet ziek. Ziek of verkouden word je door een virus of bacterie die je 

hebt opgelopen in contact met anderen. Als je een goede weerstand hebt, is de kans daarop 

veel kleiner (GGD Amsterdam). Wel kan lange blootstelling leiden tot klachten zoals stijve 

spieren. (Van Marle Arbo Scan, sd).  

Luchtvochtigheid 
Werken in een vochtige omgeving kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen en 

kan daarnaast leiden tot huidirritaties. Een vochtige omgeving bevordert de groei van 

schimmels en micro-organismen. Dit kan leiden tot allergische reacties, hoofdpijn, 

benauwdheid, hoesten en chronische neusverkoudheid (Arbo, sd). Een vochtige werkplek is 

dus niet goed, maar een te droge lucht is ook niet prettig om in te werken. Bij 

beeldschermwerk of andere werkzaamheden waarbij de oogbol weinig beweegt of de 

oogleden weinig knipperen, komen vaak oogklachten voor vanwege een gebrek aan vocht. 

Het is daarom raadzaam om de luchtvochtigheid in een ruimte goed te regelen (Arbo, 

sd).  Als er geen omstandigheden zijn op de werkplek die voor droge of vochtige lucht 

zorgen, zal de luchtvochtigheid waarschijnlijk voldoende zijn (MedicInfo , sd).  

Licht 
Licht draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de mens. Licht en donker heeft 

invloed op het bioritme en daarmee op het welzijn, stemmingen, alertheid, prestaties en op 

de slaapkwaliteit (MedicInfo , sd). Voldoende licht zorgt er dus voor dat we ons overdag 

prettiger voelen en ’s nachts beter slapen. (Arbo, sd). Het omgekeerde is hierbij ook waar. Te 

weinig licht kan dit lichamelijk proces juist nadelig beïnvloeden. Het kan leiden tot 

gezondheidsklachten zoals (WVOI, 2019): 

• Vermoeide, geïrriteerde of branderige ogen 

• Last van ‘knijpen’ met de ogen 

• Hoofdpijn 

• Nek- en schouderklachten 

Daarnaast kan het leiden tot slaapstoornissen, stress, concentratiestoornissen en vormen 

van onbehagen en depressie. Het is niet voor niets dat mensen in de donkere maanden van 

het jaar sneller ongelukkig zijn en last krijgen van een zogeheten winterdepressie (Arbo, sd).  



23 
 

Met name natuurlijk daglicht dat door de zon wordt geproduceerd stimuleert een aantal 

belangrijke processen in ons lichaam, zoals de aanmaak van vitamines. Licht draagt hiermee 

bij aan een fitter een aangenamer gevoel (Arbo, sd). Kunstlicht is daarentegen monotoon 

van aard en kan soms flikkeren (met name bij oudere tl-buizen). De intensiteit van kunstlicht 

is bovendien lager dan daglicht, waardoor de effecten op het lichaam een stuk minder zijn. 

Het valt daarom aan te bevelen om werknemers zo veel mogelijk in daglicht te laten werken. 

Bijkomend voordeel van daglicht is dat het gratis en beter voor het milieu is (MedicInfo , sd).  

Schadelijk geluid 
Zoals beschreven, komt in de kantooromgeving in principe alleen hinderlijk geluid voor 

(WVOI, 2019). Toch dient dit definitief uitgesloten te worden door middel van metingen, 

waardoor de effecten wel zijn meegenomen.  

Blootstelling aan een grote geluidsdosis zal leiden tot tijdelijke gehoorvermindering, 

oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon. Bij incidentele blootstelling zal het gehoor 

zich in principe wel herstellen. Maar bij geregelde blootstelling aan een grote dosis ontstaat 

een blijvende gehoorschade. Veel geluid vergroot niet alleen de kans op gehoorschade, 

maar kan soms ook leiden tot een verhoogde bloeddruk, het optreden van stress, 

concentratiestoornissen en vermoeidheid (Arbo, sd).  

Hinderlijk geluid 
Het werken in geluidsniveaus onder de schadegrens zal dan misschien geen gehoorschade 

veroorzaken, vervelend is het wel (MedicInfo , sd). Hinderlijk geluid verstoort namelijk de 

concentratie waardoor de kans groter is op fouten en productieverlies (WVOI, 2019). 

Daarnaast kan geluidshinder leiden tot een verminderde concentratie, hoofdpijn en 

vermoeidheid (MedicInfo , sd). Binnen een kantoorruimte zijn de belangrijkste oorzaken 

(WVOI, 2019): 

1. Geluid van apparatuur 

2. Conversaties onderling en langslopende collega’s 

3. Telefoongesprekken 

4. Geluid in andere ruimte en; 

5. Verkeerslawaai 

Streefniveaus 
Om in kaart te krijgen welke effecten de fysische factoren daadwerkelijk binnen Planon 

hebben op de gezondheid van de medewerkers, zijn er streefniveaus opgesteld. Aan de 

hand van deze niveaus kan worden onderzocht in hoeverre de fysische factoren binnen 

Planon voldoen aan deze streefniveaus. De resultaten zullen aan de hand van enquêtes en 

metingen naar voren komen.   

Binnen de streefniveaus wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve 

streefniveaus. Objectieve streefniveaus zijn waarden die door middel van harde metingen 

naar voren komen. Bij de subjectieve streefniveaus gaat het om de mate waarin de 

medewerkers tevreden zijn en/of last ervaren van de fysische factoren. De objectieve 

gegevens zijn gebaseerd op feiten, de subjectieve op meningen.  

Om te kijken of een gebouw gezond is, is het niet realistisch om de kwaliteit van de fysische 

factoren voor alle gebouwen op hetzelfde (hoge) niveau na te streven. Door onderscheid te 

maken in prestatieklassen (A, B en C) voor nieuwe en oude gebouwen kan de meest 

optimale werkomgeving voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw worden 

nagestreefd (WVOI, 2019). Er mag bij nieuwbouw nu eenmaal een betere prestatie verwacht 

worden dan voor oude(re) gebouwen.   
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De prestatieklassen zijn hierbij als volgt (WVOI, 2019): 

Prestatieklasse Toelichting 

A 
Altijd nastreven bij ver- of nieuwbouw om een zo hoog mogelijk comfort te 
bewerkstelligen t.b.v. van een gezonde werkomgeving. Alleen niveau B wanneer A 
economisch niet haalbaar is. 

B Bij bestaande gebouwen in ieder geval niveau B om een gezond gebouw na te streven. 

C Dit is wettelijk gezien de minimale eis 

Tabel 2 Prestatieklassen gebouw 

Doordat Planon een gezond gebouw nastreeft, dient in de huidige situatie in ieder geval 

prestatieklasse B gehaald te worden. Dit houdt in dat naar aanleiding van de metingen en 

enquêtes in ieder geval prestatieklasse B gehaald dient te worden.  

Echter in de nieuwe werkomgeving, wanneer de Planon Innovation Campus daadwerkelijk in 

zijn geheel is gerealiseerd, dient er gestreefd te worden naar prestatieklasse A op elke 

factor! 

Onderstaand zijn de objectieve- en subjectieve streefniveaus beschreven. Deze zijn 

opgesteld door de WVOI (WVOI, 2019). De WVOI is een werkgeversvereniging van 

kennisintensieve (onderzoeks)organisaties die, uiteraard aansluitend bij de behoeften van de 

aangesloten werkgevers, overleg voert met de overheid en werknemersorganisaties over de 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers bij de betrokken (onderzoek)organisaties (WVOI, 

2019).  

Objectieve streefniveaus 

In onderstaande tabel staan de objectieve streefniveaus beschreven. Deze streefniveaus zijn 

onderzocht door de WVOI en zullen gemeten worden door middel van meetapparatuur.  

Prestatieklasse   

Zeer goed 

(A) 

Goed 

(B) 

Acceptabel 

(C 

Temperatuur (°C) Winter 21 -23 20 -24 19 – 25 

 Zomer 23,5 - 25,5 23 – 26 22 – 27 

Luchtkwaliteit (ppm)*  600-800 800-1000 1000-1200 

Licht (lux)**  750 500 500 

Tabel 3 Objectieve streefniveaus 

* Als indicator van luchtkwaliteit wordt de hoeveelheid koolstofdioxide gemeten. Deze wordt 

gemeten in deeltjes CO2 per miljoen deeltjes lucht, ook wel ‘parts per million (ppm)’ 

(Wikipedia, 2019) 

** De lux is een eenheid van verlichtingssterkte. 1 lux is de verlichtingssterkte voortgebracht 

door 1 candela op een oppervlak, loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter 

van de bron (Wikipedia, 2019) 

De factor ‘geluid’ komt hierbij apart aan bod. Wanneer geluid hindert, zal dit afhankelijk zijn 

van de omgeving, aard van het geluid en de aard van de werkzaamheden. In een kantoor 

waar hoge concentratie van de medewerkers wordt vereist of in een bibliotheek, hindert 

geluid eerder dan in een koffiekamer of secretariaat. Onderstaande tabel geeft een overzicht 



25 
 

van geluidsniveaus en de daarbij horende mate van concentratie en communicatie die 

mogelijk is (WVOI, 2019). 

Maximaal geluidsniveau (dB) Mate van concentratie Mate van communicatie 

80 Goed concentreren onmogelijk Geen 

75 Gering Zeer Gering 

65 Gering Gering 

55 Gemiddeld Gemiddeld 

45 Redelijk Ruim 

35 Hoog Hoog 

Tabel 4 Concentratie- en communicatiekwalificaties bij verschillende geluidsniveaus 

Subjectieve streefniveaus 

Daarnaast heeft de WVOI ook subjectieve streefniveaus opgesteld. Dit houdt in dat er bij 

elke prestatieklasse een maximaal aantal percentage ontevredenen mag zijn over elke 

factor. Door het opstellen van deze subjectieve streefniveaus, kan aan de hand van 

enquêtes in kaart gebracht worden over welke fysische factoren het meest hinder wordt 

ervaren.  

De subjectieve streefniveaus die door het WVOI zijn onderzocht, zijn verwerkt in 

onderstaande tabel. 

Prestatieklasse Zeer Goed (A) Goed (B) Acceptabel (C) 

 % ontevredenheid 

Behaaglijkheid Temperatuur*    

Algemene behaaglijkheid 10 10 15 

Plaatselijke behaaglijkheid 2-15 3-20 5-25 

Luchtkwaliteit    

 10 15 20 

Licht    

Kunstlicht 10 15 20 

Daglicht Zeer goed Goed Matig 

Geluid    

Geluid 10 20 30 

Tabel 5 Subjectieve streefniveaus 

*behaaglijkheid temperatuur = mate dat men het koud of warm heeft (gevoelstemperatuur) 
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5.4 EFFECTEN FYSISCHE FACTOREN MEDEWERKERS PLANON 

In deze paragraaf is onderzocht welke effecten de fysische factoren hebben op de 

gezondheid van de medewerkers binnen Planon. Om deze resultaten in kaart te brengen zijn 

er enquêtes uitgevoerd en zijn er metingen verricht. Eerst staat beschreven op welke manier 

de enquêtes en metingen zijn afgenomen. Vervolgens zijn de belangrijkste resultaten uit de 

enquêtes en metingen uitgewerkt, waarnaar er per fysische factor kan worden bepaald welke 

prestatieklasse er momenteel wordt gehaald op objectief en subjectief niveau. De totale 

enquête- en metingresultaten zijn opgenomen in de bijlagen.  

Enquêtes 

De enquêtes zijn tussen maandag 29 april en vrijdag 3 mei afgenomen onder de 

medewerkers, waarbij is gevraagd naar de tevredenheid omtrent het binnenklimaat. Hierin 

komt naar voren welke ervaringen de medewerkers met de fysische factoren op kantoor 

hebben en waarvan ze hinder ervaren. De enquêtes zijn hierbij handmatig afgenomen. 

Hierdoor was de respons groter dan via mail en waren de resultaten sneller in kaart 

gebracht. Daarnaast diende de enquêtes in dezelfde week ingevuld te worden dan de 

verrichte metingen, waardoor er verbanden zijn gelegd. Het aantal respondenten was 85 

medewerkers van de in totaal 159 werknemers die onder de geselecteerde afdelingen 

werkzaam zijn. Dit geeft een betrouwbaarheidsniveau van 82%, met een foutenmarge van 

5% en een spreiding van 50% (Steefproefcalculator.com, sd).  

Metingen 

Daarnaast is de mate van aanwezigheid van de fysische factoren ook in kaart gebracht door 

middel van metingen. Op deze manier kunnen de subjectieve resultaten (enquêtes) met de 

objectieve resultaten (metingen) vergeleken worden. Aan de uitvoering van de metingen 

zaten verschillende voorwaarden: 

• De metingen worden in dezelfde periode uitgevoerd als de enquêtes  

• Iedere dag wordt ieder werkkamer 1x gemeten 

• De metingen zullen 5 dagen duren (1 werkweek) 

• De metingen vinden plaats tussen 15:30 en 16:30. Dit vanwege het feit dat 16:00 het 

warmst moment van de dag betreft (Clarke, 2011) en de metingen een uur per dag in 

beslag nemen 

• De meting dient in het midden van de ruimte gemeten te worden.  

Deze voorwaarden zijn naar voren gekomen uit een oriënterend gesprek die is gevoerd met 

de FM’er vanuit de Hanze. Hij voert vaker metingen uit en weet dan ook precies hoe die in 

zijn werk gaan.  

Voor het uitvoeren van de metingen, is er een meetkoffer verstrekt vanuit de Hanze 

Hogeschool in Groningen. De meetapparaten die hiervoor gebruikt zijn, staan verwerkt in de 

bijlagen. 
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Resultaten 

Per factor komt de algemene tevredenheid en de klachten, die voortkomen vanuit de 

respondenten, naar voren. Daarnaast komen onder het kopje ‘op de afdeling’ de resultaten 

aan bod die niet voldoen aan prestatieklasse A of B op een individuele afdeling. De overige 

resultaten uit de enquête en metingen zijn verwerkt in de bijlagen. Tot slot is per factor in 

kaart gebracht welke klachten het meest voorkomen.   

Temperatuur: 

Algemeen 

Binnen de fysische factor ‘temperatuur’, is er binnen het subjectieve streefniveau 

onderscheid gemaakt tussen de algemene behaaglijkheid en de plaatselijke behaaglijkheid. 

De algemene behaaglijkheid binnen Planon is in onderstaande figuur weergegeven.  

51,8% van de 

respondenten is 

over het algemeen 

tevreden over de 

temperatuur op 

zijn/haar werkplek, 

terwijl 48,2% 

ontevreden of zeer 

ontevreden is.  

 

 

In onderstaande tabel zijn de prestatieklassen gegeven over de totale populatie omtrent de 

temperatuur binnen Planon.   

Streefniveau Onderzocht Planon 

Zeer goed 

(A) 

Goed 

(B) 

Acceptabel 

(C) 

Onacceptabel 

(D) 

Objectief Temperatuur 22,4 21 -23  20 -24 19 – 25 <19 of >25 

Subjectief* 
Mate van 

ontevredenheid 
48,2% 10% 10% 15% >15% 

Tabel 6 Prestatieklassen Temperatuur Planon 

* mate van ontevredenheid 

Op de afdeling 

✓ Objectief niveau: Op geen enkele afdeling wordt gemiddeld niveau C of lager 

gemeten! 

 Subjectief niveau: Alleen ‘Inside Sales’ scoort een ‘acceptabel niveau’ 

Klachten 

76,5% van de respondenten geeft aan wel eens klachten te ervaren van de temperatuur op 

de werkplek. De klachten die hierin het meest voorkomen zijn: 

1. Te warm (75,4%) 2. Te koud (55,4%) 

3. Vermoeidheid (32,3%) 

Figuur 2 Algemene behaaglijkheid 
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Luchtkwaliteit 

Algemeen 

Van de respondenten is 35,3% tevreden en 64,7% ontevreden of zeer ontevreden, zie 

onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de prestatieklassen gegeven over de totale populatie omtrent de 

luchtkwaliteit binnen Planon.   

Streefniveau Onderzocht Planon 

Zeer goed 

(A) 

Goed 

(B) 

Acceptabel 

(C) 

Onacceptabel 

(D) 

Objectief Luchtkwaliteit 718,6 
600-800 

ppm 
800-1000 

ppm 
1000-1200 

ppm 
>1200 ppm 

Subjectief* 
Mate van 

ontevredenheid 
64,7% 10% 15% 20% >20% 

Tabel 7 Prestatieklassen luchtkwaliteit 

Op de afdeling: 
✓ Objectief niveau: Op alle afdelingen wordt gemiddeld een ‘zeer goed’ of ‘goed niveau’ 

gemeten! 
 

 Subjectief niveau: Alle afdelingen scoren op ‘onacceptabel niveau’. 
 
Klachten: 
61,2% van de respondenten geeft aan wel eens klachten te krijgen door de luchtkwaliteit op 
de werkplek. De klachten die hierin het meest voorkomen zijn: 

1. Hoofdpijn (71,2%) 
2. Concentratieproblemen (59,6%) 
3. Irritatie aan de ogen en/of huid (46,2%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Algemene tevredenheid luchtkwaliteit 
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Licht 
Algemeen 
Binnen de factor licht is onderscheid binnen de subjectieve streefniveaus gemaakt tussen dag- 
en kunstlicht. Het objectieve streefniveau is in kaart gebracht in lux.  
 
Van de respondenten geeft 91,8% aan tevreden of zeer tevreden te zijn over het kunstlicht op 
de werkplek. Met betrekking tot de mate van daglicht geeft 80% aan het ‘goed’ te vinden. Zie 
onderstaande tabellen. 
 

In onderstaande tabel zijn de prestatieklassen gegeven over de totale populatie omtrent het 

licht binnen Planon.  

Streefniveau Onderzocht Planon 

Zeer goed 

(A) 

Goed 

(B) 

Acceptabel 

(C) 

Onacceptabel 

(D) 

Objectief Licht 599 lx 750 lx 500 lx 500 lx <500 lx 

Subjectief* 
Kunstlicht (mate 

van 
ontevredenheid) 

8,2% 10% 15% 20% >20% 

 Daglicht Goed Zeer Goed Goed Matig Onvoldoende 

Tabel 8 Prestatieklasse licht 

Op de afdeling: 
 Objectief niveau: In de ruimtes 1.45/2.15/2.21/2.22/2.25/4.16 wordt te weinig licht 

gemeten. In de ruimtes 3.28/4.24 wordt te veel licht gemeten. 
 

✓ Subjectief niveau: Alle afdelingen zijn zowel over het kunstlicht als het daglicht 
tevreden! 

 
Klachten 
12,9% van de respondenten geeft aan wel eens klachten te ervaren door licht op de werkplek. 
Binnen deze groep komen de volgende klachten het meest voor: 

1. Last van ‘knijpen’ met de ogen (70%) 
2. Hoofdpijn (60%) 
3. Vermoeide, geïrriteerde of branderige ogen (60%) 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6 Algemene tevredenheid kunstlicht Figuur 7 Algemene tevredenheid daglicht Figuur 5 Algemene tevredenheid kunstlicht Figuur 4 Algemene tevredenheid daglicht 
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Geluid 
Algemeen 
62,4% van de respondenten is over het algemeen tevreden over het geluid op de werkplek. 
Daarbij geeft 35,3% aan ontevreden of zeer ontevreden te zijn, zie onderstaande tabel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In onderstaande tabel zijn de prestatieklassen gegeven over de totale populatie omtrent het 

geluid binnen Planon.  

Streefniveau Onderzocht Planon 

Zeer goed 

(A) 

Goed 

(B) 

Acceptabel 

(C) 

Onacceptabel 

(D) 

Objectief Geluid 44,3 dB - - - - 

Subjectief* 
Mate van 

ontevredenheid 
35,3% 10% 20% 30% >30% 

Tabel 9 Prestatieklasse geluid 

Vanwege het feit dat het aantal decibel wat als comfortabel wordt ervaren afhangt van de 
activiteit die wordt gedaan, zijn er geen prestatieklassen aan verbonden. Echter kan wel 
worden geconcludeerd dat met 44,3dB gemiddeld de mate van concentratie ‘redelijk’ is en 
de mogelijkheid tot communiceren ‘ruim’. Daarnaast is er geen sprake van schadelijk geluid 
op de werkvloer.  
 
Op de afdeling 

✓ Objectief niveau: Op geen enkele afdeling wordt gemiddeld een decibelniveau 
gehaald waarbij de mate van concentratie gering of onmogelijk is! 
 

✓ Subjectief niveau: De afdelingen Inside Sales, Managed Services en MST scoren wel 
‘zeer goed’ of ‘goed’. De Shared Service Center scoort gemiddeld ‘acceptabel’. 
 

 Subjectief niveau: De afdelingen Cloud, Development, Learning en Support scoren 
gemiddeld ‘onacceptabel’. 

 
Klachten 
Zoals beschreven is de meerderheid van de medewerkers tevreden over het geluid op de 
werkplek. Echter geeft 72,9% van de respondenten aan wel eens hinder te ervaren van 
geluid op de werkplek. De voornaamste redenen zijn hiervoor: 

1. Conversaties onderling en langslopende collega’s (79%) 
2. Telefoongesprekken (53,2%) 
3. Geluid van apparatuur (24,2%)  

Figuur 6 Algemene tevredenheid geluid 
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5.5 TRENDS & ONTWIKKELINGEN TECHNOLOGIE BINNENKLIMAAT 

Binnen deze paragraaf zijn de trends en ontwikkelingen beschreven omtrent klimaattechniek 

die uit de literatuur naar voren komen.  

Geavanceerde technologie zal steeds meer toegepast worden, sterker nog; je kan dadelijk 

niet meer zonder (Sengers, 2018). Dit blijkt ook uit de 6 trends die worden genoemd op het 

gebied van huisvesting en kantoorinrichting (F-Facts, 2018) en (Sengers, 2018):  

1. Gebruik van natuurlijke materialen 

2. Meer groen op kantoor 

3. Open flexibele kantoren 

4. Goede ventilatie 

5. Akoestiek en geluidisolatie 

6. Inzet van slimme technologie 

Gelet op bovenstaande trends, zijn trend 4,5 en 6 van invloed op het onderzoek. Binnen 

deze trends is gekeken naar trends op het gebied van techniek, die van invloed zijn op de 

fysische factoren. Welke technologieën kunnen de fysische factoren positief beïnvloeden? 

Duidelijk is dat het realiseren van een optimaal binnenklimaat niet zo eenvoudig is. Niet 

alleen veel schoolgebouwen presteren beneden peil, ook op het gebied van zorgvastgoed en 

kantoren heeft de bouw- en vastgoedsector nog een wereld te winnen als het gaat om het 

optimaliseren van klimaatomstandigheden (Duurzaam Gebouwd, 2017).  

Desondanks blijven technieken evolueren, waardoor het rendement en de effectiviteit van 

klimaatoplossingen verder verbetert. De wereld van klimaat- en installatietechniek verandert 

dan ook snel (Duurzaam Gebouwd, 2017).  

Hierbij is het automatiseren van gebouwoplossingen die de gebruiker begeleidt en ontzorgt 

dé belangrijkste factor. De belangrijkste trends die hieruit voortkomen zijn:  

1. Duidelijke link met smart buildings en persoonlijk klimaat  

2. Binnenklimaat steeds vaker beheerst door totaalconcept 

3. Internet of Things (IoT)  

 

5.5.1 Smart buildings en persoonlijk klimaat 

Mensen zijn verschillend. Sommige mensen hebben het snel koud en anderen juist snel te 

warm. In open kantoren kan de gebruiker de fysische factoren nauwelijks instellen. Dit is de 

oorzaak van veel comfortklachten (Office Magazine, sd). Een goed binnenklimaat is dan ook 

voor iedereen anders. Echter komen de eerste organisaties op de proppen met een 

persoonlijk klimaatsysteem, waarmee medewerkers de mogelijkheid krijgen de temperatuur 

en verlichting lokaal op hun werkplek naar eigen wens in te stellen (TNO: Innovation For Life, 

sd). Met dit systeem kan het comfort flink worden verbeterd én kan er energie worden 

bespaard.  

TNO deed de afgelopen jaren verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van 

persoonlijk comfort, veelal in samenwerking met marktpartijen en andere 

onderzoeksinstituten.  In deze projecten is door middel van kleinschalige 

gebruikersonderzoeken in (semi)laboratoriumomgeving veel kennis en ervaring opgedaan 

over de wijze waarop je verwarming, koeling en verlichting op individueel niveau kan 

realiseren. Daarbij is aangetoond dat persoonlijke klimaatsystemen in potentie het comfort 
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van de gebruiker, en daarmee naar verwachting de productiviteit, kunnen verbeteren (TNO: 

Innovation For Life, sd).  

Met name ook voor oudere kantoorgebouwen waar vaak het binnenklimaat niet meer aan de 

verwachtingen voldoet, is een persoonlijk instelbare werkplek een goede oplossing. Om de 

klimaatinstallaties in deze gebouwen te upgraden zijn vaak forse investeringen nodig. Een 

persoonlijk instelbare werkplek kan in dit soort situaties mogelijk uitkomst bieden. Door de 

verschillende elementen plug-and-play uit te voeren kan de werkplek op eenvoudige wijze in 

ieder pand worden geïnstalleerd (OfficeMagazine.nl, sd). Hiermee is het niet nodig de hele 

klimaatinstallatie aan te pakken en kan de gebruiker uiteindelijk een beter binnenklimaat 

krijgen vergeleken met veel moderne kantoorgebouwen. 

Daarnaast kan een persoonlijk klimaat ook goed tot zijn recht komen in open kantoren. Waar 

het in eenpersoonskantoren vaak mogelijk is om net als thuis, zelf de verwarming wat hoger 

te zetten of de zonwering aan te passen, kan dit in grotere kantoorruimten niet of is dat 

lastig. Daar komt bij dat wanneer iemand iets aanpast, dit natuurlijk ook effect heeft op de 

comfortbeleving van ruimtegenoten (OfficeMagazine.nl, sd). Kortom, persoonlijk instelbare 

fysische factoren kunnen uitkomst bieden en tegemoetkomen aan de verschillende 

individuele wensen om zo het comfort structureel te verbeteren (TNO: Innovation For Life, 

sd). 

5.5.2 Totaalconcept 

De totaalconcepten voor het beheersen van het binnenklimaat zijn bezig aan een sterke 

opmars. Daar waar in het verleden veelal werd gekozen voor een combinatie van losse 

systemen, kiest men tegenwoordig namelijk steeds vaker voor klimaatsystemen die het 

gehele binnenklimaat beheersen (Klimaat Courant, sd). Hierbij worden de 

klimaatoplossingen vaak gekoppeld met bijvoorbeeld duurzame energieopwekking en 

monitoring (Duurzaam Gebouwd, 2017). Een mooi voorbeeld van een totaalconcept is 

bijvoorbeeld ‘Velux Active with Netatmo’. Dit systeem is de eerste ‘plug and play’-oplossing 

ter wereld die dakramen, raamdecoratie, en rolluiken volautomatisch aanstuurt op basis van 

slimme sensoren (Bouwbeurs, 2018). Het systeem bestaat hierbij uit drie componenten: een 

sensor, gateway en vertrekschakelaar. De sensor, die het best in dezelfde ruimte als die met 

het dakraam kan worden geïnstalleerd, registreert wanneer de temperatuur, luchtvochtigheid 

en CO2-concentratie te hoog oplopen. De gateway verwerkt die data en combineert ze met 

externe weergegevens. Met behulp van geavanceerde algoritmen berekent het systeem 

vervolgens of het binnenklimaat te verbeteren is. Als dat kan, gaat het dakraam open of de 

rolluiken en jaloezieën naar beneden om oververhitting te voorkomen (Bouwbeurs, 2018). 

Het grote voordeel van een totaalconcept voor het binnenklimaat is dat er voor een oplossing 

wordt gekozen omtrent het volledige binnenklimaat. Op deze manier is er slechts één 

installatie nodig voor het verwarmen, koelen, ventileren en filteren van de ruimte. Dit 

voorkomt tegenwerking en bespaart energie (Klimaat Courant, sd).  

Met name bedrijven en instellingen die energiezuinigheid en duurzaamheid hoog in het 

vaandel hebben, kiezen steeds vaker voor totale klimaatconcepten. In tegenstelling tot de 

conventionele manier van klimatiseren, kunnen de systemen tot 45% aan energie besparen 

(Klimaat Courant, sd). Het spaart niet alleen de portemonnee, maar ook het milieu. 
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5.5.3 Internet of Things (IoT) 

Het Internet of Things is een netwerk van fysieke objecten, zoals auto’s, machines, 

huishoudelijke apparaten en dergelijke, die gebruikmaken van sensoren en API’s om 

verbinding te maken met, en data uit te wisselen via, het internet (Domani Business 

Solutions, 2019).  

Waar IoT zich in 2018 nog duidelijk in het derde stadium bevond, begint IoT zich langzaam 

richting het plateau van de Bewezen Technologieën te bewegen (T-Mobile Founders, 2018). 

2019 kan voor Internet of Things dan ook wel eens de grote doorbraak zijn. De trend is dan 

ook nog volop in ontwikkeling, waarbij de oplossingen steeds slimmer en gezonder worden 

en het gebruik dan ook steeds verder toeneemt (Aarts, 2018).  

Het gebruik van IoT leidt tot veranderingen die direct merkbaar zijn voor werknemers, maar 

ook voor werkgevers. Zij hebben op lange termijn ook profijt van de impact van IoT.  

Binnen FM en Huisvesting zijn er een aantal hoofdonderwerpen die op dit moment veel 

aandacht krijgen en waar IoT een toegevoegde waarde kan bieden: Hospitality, 

Sustainability, Healthy Offices en Operational Excellence (FACTO, 2017). Het onderwerp die 

voor het onderzoek is meegenomen is de ‘Healthy Office’. IoT maakt het hierbij mogelijk om 

alle parameters (in relatie tot de werkplek), die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de 

medewerker, te meten en te verzamelen. Met deze informatie kan het gebouw steeds beter 

ingeregeld worden en kunnen minder ideale situaties voorkomen worden. Gebouwgebruikers 

kunnen interacteren met het gebouw om zo bepaalde instellingen persoonlijk te maken 

(FACTO, 2017).  

Over welzijn en productiviteit komt steeds meer onderzoek beschikbaar. Healthy Offices 

staan momenteel enorm in de belangstelling. Door het plaatsen van betrouwbare sensoren 

kan voorkomen worden dat er minder ongezonde situaties ontstaan (FACTO, 2017).  

Echter zitten er ook risico’s aan IoT verbonden. Ieder apparaat dat verbonden is met het 

internet heeft namelijk beveiliging nodig. IoT-apparaten worden gehackt om informatie te 

achterhalen, imago- of financiële schade aan te richten of om te spioneren (Aarts, 2018).  

Samenvattend, het Internet of Things ontwikkelt zich snel verder. Echter zal er in de 

toekomst tijdens het ontwikkelingsproces nog meer rekening gehouden moeten worden met 

de beveiliging, om mogelijke onvoorzienbare schade te voorkomen. Alleen dan wordt deze 

trend een nog groter succes dan het al is (Aarts, 2018).  
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5.6 HUIDIGE KLIMAATTECHNIEKEN & MONITORING 

In deze paragraaf komen de huidige klimaattechnieken en monitoring aan bod die bij Planon 

het binnenklimaat regelen en monitoren. Het vakgebied klimaattechniek omvat de kennis 

voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties voor verwarming, ventilatie en het 

koelen van woningen en utiliteitsgebouwen (Techniek Nederland, 2019). Met betrekking tot 

de monitoring van de fysische factoren is er gekeken naar sensoren.   

Echter is de huidige situatie in dit geval een breed begrip. Er is namelijk niet alleen gekeken 

naar de huidige klimaattechnieken en monitoring op het huidig hoofdkantoor (WW8). Ook is 

de huidige situatie opgenomen van de gehele Planon Innovation Campus. Ondanks dat het 

bouwproces van de campus nog moet beginnen, zijn de voorbereidingen wel in een 

vergevorderd stadium. Hierdoor is het van belang om in kaart te krijgen welke 

klimaattechnieken en monitoring al zijn geregeld. Hier dient het advies uiteindelijk op aan te 

sluiten.  

De informatie in deze paragraaf is volledig verstrekt vanuit interne medewerkers. Hiervoor 

zijn er interviews afgenomen met de interne FM-afdeling en IT-afdeling 

(informatietechnologie), zie bijlagen.  

 

5.6.1 Hoofdkantoor Planon  

Wijchenseweg 8 

Klimaattechnieken 

Momenteel wordt er binnen Planon met de volgende klimaattechnieken gewerkt: 

❖ Warmtewisselaars: Een warmtewisselaar is een apparaat dat warmte van een 

vloeistof en/of gas gescheiden overbrengt naar een ander (Wikipedia, 2017). 

 

❖ Warmtepompen: Een apparaat dat warmte verplaatst of oppompt die geïnstalleerd is 

om te verwarmen (of te koelen) (Wikipedia, 2019).  

 

❖ Luchtbehandelingskasten: Een apparaat dat wordt gebruikt voor het regelen en 

circuleren van lucht als onderdeel van een verwarmings-, ventilatie- en 

airconditioningsysteem (Wikipedia, 2019). 

 

Op deze manier verwarmt en koelt Planon de lucht uit de buitenlucht. Lucht wordt vanuit 

buiten aangezogen, wordt verwarmd of gekoeld in de installatie en wordt uiteindelijk door de 

roosters in het plafond uitgeblazen. Echter is bij de bouw van het pand de installatie 

dusdanig aangesloten dat de leidingen en roosters zijn ontworpen op basis van de ruimte- en 

kamerindeling. Later is de indeling aangepast, waardoor de mate van luchtverversing niet 

meer overeenkomt met het aantal mensen in de ruimte.  

Met betrekking tot persoonlijke regeling, zijn er weinig mogelijkheden. Ondanks dat elke 

ruimte een aparte regeltechniek heeft, kan alleen de temperatuur worden aangepast. Andere 

factoren worden centraal geregeld.  
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Monitoring 

Planon monitort momenteel ook het binnenklimaat door middel van sensoren. De sensoren 

binnen Planon die van invloed zijn op de fysische factoren zijn als volgt: 

❖ Losse sensoren facilities 

❖ Vaste sensoren vergaderzalen 

 

Losse sensoren facilities 

Binnen de afdeling facilities zijn er 3 losse sensoren beschikbaar, waarmee de temperatuur, 

luchtvochtigheid en CO2 gemeten kan worden. Deze sensoren worden reactief ingezet 

wanneer naar voren komt dat er periodieke klachten zijn omtrent het binnenklimaat op een 

afdeling of ruimte. Op deze manier kunnen de klachten ook daadwerkelijk gemeten worden 

door de sensoren. Deze losse sensoren zijn aangeschaft vanwege het feit dat er best veel 

klachten waren omtrent het binnenklimaat. De hoofdreden hiervoor is dat de 

klimaatinstallatie wat verouderd is, aangezien deze sinds de laatste verbouwing van 16 jaar 

geleden niet meer is vernieuwd.  

Om de metingen in kaart te krijgen, heeft de interne FM-afdeling binnen Planon de 

beschikbaarheid over de dashboards. Deze dashboards zijn alleen voor FM beschikbaar en 

geven realtime overzicht over de ingezette sensoren. Deze metingen worden dan ook om de 

paar minuten ververst.  

Vaste sensoren 

Daarnaast zijn er vaste sensoren bevestigd in de vergaderruimtes op de eerste verdieping. 

Deze sensoren worden dus niet reactief geplaatst, maar zijn vast bevestigd. Ook in deze 

ruimtes worden de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-waarden in kaart gebracht. Een 

verschil met de losse sensoren is ook dat deze meetwaarden voor iedereen visueel zijn. 

Deze waarden worden namelijk via een scherm geprojecteerd op de eerste verdieping. 

Echter worden deze waarden niet in kaart gebracht bij het boeken van een ruimte.  

5.6.2 Planon Innovation Campus 

De Planon Innovation Campus zal bestaan uit de Wijchenseweg 6, Wijchenseweg 8 en de 

kas. Doordat iedere locatie in de basis anders is ingericht op het gebied van klimaattechniek 

en (eventuele) monitoring, is elk deel apart beschreven. 

Wijchenseweg 6 

Op de Wijchenseweg 6 zal het klimaat geheel 

anders worden geregeld dan dit momenteel 

gebeurt op het huidig hoofdkantoor. In dit 

gebouw zal het klimaat volledig geregeld 

worden door klimaatplafonds. Kenmerkend 

van klimaatplafonds is dat koeling en 

verwarming van ruimtes plaatsvindt door 

middel van een watervoerend systeem dat is 

geïntegreerd bovenin metalen plafondpanelen. 

Dit terwijl de aan- en afvoer van lucht gebeurt 

via in het plafond geïntegreerde roosters. Het 

voordeel van dit systeem ten opzichte van 

andere klimaatsystemen, is dat het 

verwarmen, koelen én lucht verversen op één 
Afbeelding 1 Klimaatplafonds 
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plek plaatsvindt (Solid Air, sd). De plafonds werken hierbij op elektriciteit wat opgewekt zal 

worden door middel van zonnepanelen.  

Bovendien wordt met een klimaatplafond thermische behaaglijkheid gecreëerd, omdat 

koelen van boven veel prettiger is dan koelen van beneden. Waarom? Een mens 

functioneert het beste met een koel hoofd en warme voeten. Is dat omgekeerd, dus een 

warm hoofd en koude voeten, dan voelen we ons onbehaaglijk (Solid Air, sd).  

Wijchenseweg 8 

De opening van de Planon Innovation Campus zal op de korte termijn geen gevolgen 

hebben voor de klimaattechnieken en monitoring op de Wijchenseweg 8. Dit betekent dan 

ook dat de huidige technieken en monitoring, welke staan beschreven in subparagraaf 5.6.1, 

ongewijzigd blijven. 

Op de lange termijn zullen er net als op WW6 klimaatplafonds worden geïnstalleerd. Dit is op 

de korte termijn niet mogelijk vanwege de grote investeringen die de klimaatplafonds met 

zich mee brengen. Vanwege het feit dat er op WW6 nog met gas wordt gewerkt, is ervoor 

gekozen dat op deze locatie de klimaatplafonds eerder geïnstalleerd worden.  

Kas 

Ook binnen de kas is er uiteraard rekening gehouden met klimaattechniek. Hierbij komen de 

volgende technieken aan bod: 

❖ Vloerverwarming: Doordat een mens het best functioneert met warme voeten, is er 

vloerverwarming ingebouwd. 

❖ Verwarming langs de gevels: De gevels in de kas zullen ook verwarmd worden, 

aangezien het glas voor veel koude-val zal zorgen.  

❖ Zware koelinstallatie: Deze zal alleen in zomerperioden gebruikt worden voor het 

extra koelen van de kas.  

❖ Open ventilatieramen: Hierdoor komt er natuurlijke wind naar binnen.  

 

De zonnepanelen die benodigd zijn voor onder de klimaatplafonds in WW6, komen op de 

zuidkant van de kas te liggen. Hierdoor vangen ze ten eerste de meeste zon. Daarnaast 

wordt de meeste straling buiten de kas gehouden, waardoor er binnen schaduw ontstaat en 

de kas geen broeikas wordt.   
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5.7 TECHNOLOGIEËN PARTNERS EN KLANTEN PLANON 

Vervolgens is gekeken naar welke technologieën partners en klanten van Planon gebruiken 
voor het beïnvloeden van het binnenklimaat. Door middel van deze informatie kan de huidige 
situatie met Planon vergeleken worden. Daarnaast zal deze informatie meegenomen worden 
voor het creëren van het advies.   
 
Alle informatie is hierbij vergaard vanuit interviews. De interviews zijn afgenomen met de 
volgende organisaties: 
 

Organisatie Geïnterviewde Functie Relatie Planon 

Health2Work Joel van der Ploeg 
Ergonomisch Adviseur 

Binnendienst 
Partner  

Menzis Bart in ‘t Veld Adviseur Huisvesting Partner  

PGGM Arnold Veenema Facility Manager Klant 

Tabel 10 Interviews externe organisaties 

 
 5.7.1 Health2Work 

Health2work is een adviesbureau dat adviezen geeft op het gebied van ergonomie. Binnen het 
bedrijf ligt met name de focus op de fysieke belasting. Health2Work helpt door deskundig en 
persoonlijk advies het voorkomen en het oplossen van fysieke gezondheidsklachten 
(Health2Work, sd). Doordat Health2Work een adviesbureau betreft, is niet alleen gekeken 
naar de eigen situatie omtrent klimaattechniek binnen Health2Work, maar ook naar wat er 
terugkomt in hun adviezen.  
 
Advieskant 
Doordat de focus ligt op de fysieke belasting, wordt er minder aandacht besteedt aan het 
binnenklimaat. Desalniettemin komt het onderwerp ‘binnenklimaat’ wel ter sprake wanneer er 
gekeken wordt naar de projectinrichting, waarbij wordt gekeken hoe een kantoorpand ingericht 
dient te worden. Echter schrijft Health2Work bijvoorbeeld wel lichtplannen, maar wordt de 
detaillering van de projectinrichting in handen van externe experts gelegd. Uiteindelijk zal het 
advies van de externe partij dan terugkomen in het algehele advies wat wordt verstrekt door 
Health2Work aan de klant.  
 
Vanwege het feit dat de focus niet op het binnenklimaat ligt, biedt het bedrijf ook geen 
totaaloplossingen omtrent het regelen van de fysische factoren. Wel bieden ze zelf aparte 
oplossingen aan, zoals warmtepanelen die op infraroodstraling werken. Deze geven 
stralingswarmte af en kun je heel gericht inzetten op een bepaalde werkplek. 
 
Eigen situatie 
Health2Work geeft aan dat er niet echt oplossingen voor het binnenklimaat geïmplementeerd 
zijn in het eigen pand. Dit betekent dan ook dat het bedrijf geen sensoren heeft hangen om de 
fysische factoren te monitoren. Echter kan wel de luchtvochtigheid gereguleerd worden en kan 
de luchtkwaliteit gezuiverd worden. Het koelen van de ruimten gebeurt via airco.  
 
Health2Work probeert altijd in eerste instantie te kijken naar de mogelijkheden die al in de 
ruimte zijn. Zo kan er veel gedaan worden met planten en wordt er zuurstof ververst door 
simpelweg het raam open te zitten. Daarnaast zijn er zonneschermen aanwezig om warmte 
en reflectie op beeldschermen te voorkomen. De ruimte wordt verlicht door middel van led-
panelen die onder de akoestische panelen hangen. Deze geven verdeeld licht over de gehele 
ruimte. Daarnaast zijn er moswanden in de vergaderruimtes die voor meer zuurstof zorgen.  
 
De uitwerking van dit interview is te vinden in bijlage 12.  
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5.7.2 Menzis 

Menzis is een Nederlandse zorgverzekeraar en tevens partner binnen de Healthy Workplace. 
De reden voor het interview bij Menzis is de recente verbouwing van het hoofdkantoor in 
Wageningen. Bart in ’t veld is binnen Menzis adviseur huisvesting en als deelprojectleider 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de facilities voor de gehele nieuwe werkomgeving die is 
gerealiseerd. Hierbij is Menzis veranderd van een cellenkantoor naar een kantoor met 
verschillende soorten functies. Hierbij diende een ruimte gecreëerd te worden die 
toekomstbestendig is, waarbij je op verschillende manieren je werk kan doen. De belangrijkste 
punten uit dit interview zijn als volgt: 
 

❖ In het gebouwbeheersysteem zit er per ruimte regelruimte voor de temperatuur. 
❖ Het koelsysteem voldoet niet altijd in vergaderruimtes met hoge tafels. In deze ruimtes 

zijn namelijk regelmatig meer mensen dan toegestaan, doordat er altijd extra mensen 
gaan staan. 

❖ Voor het geluid is in het gehele traject een akoestisch adviseur betrokken geweest, 
waarbij is gekeken naar het type werknemer. Hierbij vindt Bart dat het persoonlijk 
gedrag van mensen het belangrijkst punt is wat de geluidsdemping tot een succes kan 
maken.  

❖ Er zijn geen luchtinstallaties aanwezig. 
❖ De verwarming is centraal geregeld door middel van radiatoren.  
❖ Bij binnenkomst is een ‘greenwall’ aanwezig die automatisch van water wordt voorzien. 
❖ Naast klimaattechnieken geeft Bart aan dat het toepassen van signing, kleuren, 

natuurtinten en natuurlijke materialen ook bijdragen aan een gezonder binnenklimaat.  
❖ Momenteel meten sensoren de fysische factoren, waarnaar deze worden 

doorgezonden naar het gebouwbeheersysteem. Ze werken maar 1 kant op.   

❖ Bart wil in de toekomst dat alle data die er is binnen Menzis gekoppeld wordt om te 

zorgen dat je continue comfortabele ruimtes hebt. “Nu halen we alleen maar data op, 

maar de data moet ook weer terugkomen”.  Bijv. dat gegevens over de fysische 

factoren worden gekoppeld aan het reserveringssysteem. Hierdoor kun je behoeftes 

van de gebruiker koppelen aan de reservering in plaats van de faciliteiten. Op basis 

van jouw ingestelde behoeften kiest het systeem dan de juiste ruimte voor je uit.  

❖ Nudging kan een erg belangrijke rol spelen in het kiezen van ruimtes. Als gebruiker 

word je hierbij als het ware gestuurd naar de juiste ruimte. Het systeem bepaalt zelf 

waar jij moet zitten.  

❖ Momenteel speelt volgens Bart het ‘frozen-data-lake’ principe binnen Menzis: “Er is 

verschrikkelijk veel data, maar we doen er verdomd weinig mee”.  

De uitwerking van dit interview is te vinden in bijlage 13.  
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5.7.3 PGGM 

PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie, waarbij de klanten grote pensioenfondsen zijn. 
De reden van dit interview is de start van de nieuwe pilot ‘Heappy’ omtrent klimaatmonitoring 
door middel van sensoren. De geïnterviewde, Arnold Veenema, is facility manager binnen 
PGGM. Hij is eindverantwoordelijk voor het pand, de installaties, het terrein en alle 
dienstverlening die binnen het pand gebeurd.  De belangrijkste punten die uit dit interview naar 
voren kwam zijn als volgt: 
 

❖ Heappy is een propositie van de bedrijven Strukton en Antea Group, waarbij Strukton 
meer de ‘bouwer’ is van de sensoren en Antea Group meer de gezondheidsexpert. 
Door middel van deze combinatie kan er niet alleen in kaart gebracht worden waar de 
pijnpunten liggen van de fysische factoren, maar wordt er ook advies gegeven hoe de 
gezondheid verbetert kan worden omtrent het binnenklimaat.  

❖ De pilot Heappy betreft een pakket met sensoren en een maandelijks advies over hoe 
het binnenklimaat verbeterd dient te worden.  

❖ Heappy kan op microniveau (per werkplek) de fysische factoren meten 
❖ Doordat Antea Group een gezondheidsexpert is, liggen de normen voor een perfect 

binnenklimaat hoger dan volgens de wetgeving (zie paragraaf 5.3). Om in een modern 
kantoorpand het bouwbesluit te halen is niet zo moeilijk. Maar het wil niet zeggen dat 
wanneer iets goed is volgens de wet, het ook goed is voor de gebruiker.  Het zou in 
ieder geval niet slecht moeten zijn voor de gebruiker (de wet), maar het liefst moet het 
binnenklimaat juist gestimuleerd worden (gezondheidsperspectief). 

❖ Doordat de pilot Heappy pas sinds 1 april 2019 van start is gegaan en PGGM de eerste 
klant van Heappy is, zijn de ervaringen nog pril. Desalniettemin zijn de eerste 
ervaringen: 

- Mooie rapportages 
- Dashboard en adviezen te laat verstrekt 

❖ Heappy wordt gezien als een ‘no-regret-verhaal’: “Als het niet werkt, dan hebben we 
het in ieder geval geprobeerd. Als het wel werkt, dan hebben we ons voordeel ermee”. 

 
De uitwerking van dit interview is te vinden in bijlage 14.   
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5.8 EISEN INZET TECHNIEK & MONITORING PLANON 

Tot slot staan in deze paragraaf de eisen die vanuit Planon worden gesteld als het gaat om 
de inzet van nieuwe techniek en monitoring. Door middel van deze eisen kan het advies 
opgesteld worden. De eisen zijn hierbij opgesteld aan de hand van de MoSCoW-methode, 
wat een wijze is van prioriteiten stellen. Het betreft een afkorting, waarvan de letters staan 
voor (Wikipedia, 2019): 
 

❖ M – must haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze 
eisen is het product niet bruikbaar. 

❖ S – should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel 
bruikbaar.  

❖ C – could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is. 
❖ W – would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen, 

maar kunnen in de toekomst interessant zijn. 
 
Echter is binnen dit model alleen gekeken naar de must haves en de should haves, 
aangezien alle eisen van toepassing dienen te zijn op het huidig advies.  
 

Must Haves 

De basis van de klimaatinstallaties voor de PIC staat vast 
Zoals beschreven staat in paragraaf 5.6, zijn de voorbereidingen voor de Planon Innovation 
Campus in een vergevorderd stadium, wat betekend dat er al veel is vastgelegd. Zo ook de 
basis van de klimaatsystemen. Dit houdt in dat er in het advies geen klimaatinstallaties 
dienen terug te komen, aangezien hier toch niets mee wordt gedaan. Zoals de interne FM-
afdeling aangaf: “Niemand komt meer aan de basis, die staat vast”.  
 
Goedkeuring vragen aan Support en de Product Owner 
Wanneer je iets wilt veranderen, zoals het adviseren van inzet van techniek, dient dit volgens 
een vast procedure te gaan binnen Planon. Ten eerste dien je een change request in te 
voeren. Wanneer dit verzoek is verzonden, dien je goedkeuring vanuit support te krijgen. Zij 
werken hierbij als een soort filter, waarbij ze kijken of het product haalbaar is. Wanneer hier 
goedkeuring over gegeven is, gaat het product naar de product owner. Hij is uiteindelijk 
eindverantwoordelijk en bepaald of het product wel of niet wordt geïmplementeerd.  
 

Should Haves  

Behoeftes voor gebruikers dienen zo goed mogelijk bevredigd te worden 
Binnen het project is het erg belangrijk dat de behoeftes van de gebruikers zo goed mogelijk 
bevredigd worden. Gezien het feit dat er vanuit de medewerkers veel klachten naar voren 
kwamen, maakt dit punt des te belangrijker. Desondanks is de techniek zonder het 
bevredigen van de behoeften wel bruikbaar.  
 

Could Haves  

Er zijn binnen dit project geen could haves meegenomen, aangezien alle eisen van 
toepassing op het project dienen te zijn.  

 
 

Would Haves 

Er zijn binnen dit project geen would haves meegenomen, aangezien alle eisen van 
toepassing op het project dienen te zijn.  
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H6 CONCLUSIES 

Binnen dit hoofdstuk is aan de hand van de resultaten uit hoofdstuk 5 per deelvraag een 

conclusie beschreven. Daarnaast wordt er ook antwoordt gegeven op de twee 

onderzoeksvragen.  

Welke fysische factoren bestaan er op de werkplek die van invloed zijn op de gezondheid? 
Op de werkplek komen de volgende fysische factoren voor die van invloed kunnen zijn op de 
gezondheid: temperatuur, luchtkwaliteit, licht, schadelijk en hinderlijk geluid, optische 
straling, elektromagnetische velden en overdruk. Omdat de laatste drie niet aanwezig zijn of 
in zo’n minimale mate invloed kunnen uitoefenen op de gezondheid binnen Planon, zijn deze 
voor het onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
 
Welke effecten hebben deze fysische factoren op de gezondheid van de medewerkers 
volgens de literatuur? 
Wanneer de fysische factoren niet optimaal zijn, kan dit leiden tot veel gezondheidsklachten. 
De meest voorkomende zijn: ‘een te koud of te warm ervaring’, hoofdpijn, 
concentratieproblemen, irritatie aan de ogen en of huid, vermoeidheid en hinder.   

 

Welke effecten hebben deze fysische factoren op de gezondheid van de medewerkers 
binnen Planon? 
Uit de metingen bleek dat de temperatuur, luchtkwaliteit, geluid en het licht prestatieklasse A 
(zeer goed) of B (goed) scoren. Echter bleek uit de enquêtes dat alleen het licht een ‘zeer 
goed’ en ‘goed’ scoort’. De andere factoren scoorde allen op onacceptabel niveau (niveau 
D). Volgens de metingen hebben de factoren dus weinig effect, terwijl uit de enquêtes blijkt 
dat de fysische factoren wel degelijk effect hebben op de gezondheid van de medewerkers 
binnen Planon.  
 
Conclusie Onderzoeksvraag 1: Wat is het effect van de fysische factoren op de 
gezondheid van de medewerkers op de werkplek?  

Fysische factoren kunnen effect hebben op de gezondheid van de medewerker indien deze 
niet optimaal zijn. Gezondheidsklachten die hierin voorkomen zijn hoofdpijn, vermoeidheid, 
irritatie aan de ogen en of huid etc. Binnen Planon zouden deze klachten volgens de 
metingen niet voor moeten komen. Echter komen ze uit de enquêtes wel degelijk naar voren. 
Binnen Planon zorgen de fysische factoren dus wel degelijk voor gezondheidsklachten.  

 

Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie die invloed hebben op 
de fysische factoren? 
Uit de literatuur komen duidelijk 3 technologische trends naar voren die van invloed zijn op 
de fysische factoren. Ten eerste wordt steeds meer de nadruk gelegd op een persoonlijk 
klimaat vanwege ieders eigen behoeften. Daarnaast wordt er steeds meer gekeken naar 
totaalconcepten als het gaat om gebouwbeheersystemen. Tot slot wordt Internet of Things 
steeds meer ingezet voor het monitoren van de fysische factoren.   
 
Welke technologieën die invloed hebben op fysische factoren zijn er op de werkplek binnen 
Planon? 
Binnen het huidig hoofdkantoor (WW8) werkt het gebouwbeheersysteem met 
klimaatinstallaties zoals warmtewisselaars, warmtepompen en luchtbehandelingskasten. 
Daarnaast worden in de vergaderruimtes fysische factoren gemonitord en kunnen er een 
aantal losse sensoren worden ingezet op ruimtes waar klachten heersen. In de Planon 
Innovation Campus zal er op de WW8 op korte termijn niets veranderen. Op WW6 zullen 
klimaatplafonds worden geplaatst, terwijl er in de kas andere oplossingen komen zoals 
vloerverwarming, verwarming langs de gevels en grote koelinstallaties.  
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Welke technologieën die invloed hebben op de fysische factoren zijn aanwezig bij partners 

van Planon? 

Health2Work richt zich meer op de fysieke belasting en doen dan zelf ook weinig met 

klimaattechnieken en of monitoring. Menzis daarentegen werkt sinds de verbouwing van het 

hoofdkantoor met nieuwe klimaatinstallaties. Echter hebben ze weinig regelruimte. Wel 

worden de fysische factoren gemonitord. Bij PGGM zijn ze met de pilot ‘Heappy’ begonnen. 

Dit zijn sensoren waarbij er ook maandelijks advies wordt gegeven op basis van de gemeten 

niveaus.  

Welke eisen zijn relevant voor Planon bij de inzet van nieuwe techniek? 

Binnen Planon zijn er een paar eisen die relevant zijn bij de inzet van nieuwe techniek: Ten 

eerste zijn er voor de klimaatinstallaties geen veranderingen mogelijk. Ook dient er 

goedkeuring verkregen te worden via Support en de Product Owner. Daarnaast zou het zeer 

gewenst zijn als de behoeftes van de gebruikers zo goed mogelijk bevredigd worden.    

Conclusie Onderzoeksvraag 2: Welke invloed heeft technologie op de fysische factoren op 

de werkplek? 

Technologie beïnvloed in grote mate de fysische factoren op de werkplek in diverse 
mogelijkheden. Gebouwbeheersystemen in de vorm van klimaatinstallaties zijn hierin vaak 
de basis. Sensoren kunnen hierbij de fysische factoren in kaart brengen, waardoor er 
bewustwording wordt gecreëerd. De fysische factoren krijgen dan ook steeds meer 
aandacht, waardoor er trends lopen zoals het ‘persoonlijk binnenklimaat’, ‘totaalconcept’ en 
‘Internet of Things’.  
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H7 ADVIES 

In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen beschreven die voortkomen uit de resultaten en 

conclusies en antwoord geven op de adviesvraag:  

Hoe kan technologie worden ingezet binnen de Planon Innovation Campus, waardoor de 
fysische factoren de gezondheid van medewerkers maximaal stimuleren? 

 

De adviezen zijn verdeeld in strategische, tactische en operationele adviezen.  

7.1 STRATEGISCH ADVIES 

‘Het behalen van een WELL-certificering voor de kas’ 

Ondanks dat het behalen van een WELL-certificering niet direct gebaseerd is op techniek, is 

het wel een bevestiging van dat de gezondheid voor medewerkers maximaal gestimuleerd 

wordt. WELL is namelijk het eerste en enige certificeringssysteem specifiek gericht op de 

gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers (SGS Search, 2017). Doordat Planon een 

gezonde werkomgeving maximaal wil stimuleren en hierin vooruitstrevend wilt zijn, dient er 

WELL-gecertificeerd te worden. Een WELL gecertificeerd gebouw draagt bij aan een betere 

arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en uiteindelijk lagere kosten (Bouw in Ontwikkeling, 

2017). Daarnaast zorgt het uiteraard voor imagoverbetering. De WELL Building Standard 

meet en beoordeelt het effect van gebouwen op de gezondheid van mensen. De certificering 

richt zich op zeven aandachtsgebieden: lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, comfort en een 

gezonde geest (SGS Search, 2017).  

Binnen de certificering zijn er 3 typen. Hierbij dient Planon te gaan voor WELL New & 

Existing Interiors. Hierbij is het mogelijk om het certificaat aan te vragen voor een deel van 

een gebouw. Dit biedt mogelijkheden voor een huurder, die in een pand zit met andere 

huurders die mogelijk geen waarde hechten aan het certificaat (DGMR, sd). Doordat met 

name de kas als showcase zal fungeren en met name hier dé werkplek van de 21e eeuw 

gecreëerd gaat worden, dient de kas gecertificeerd te worden.  

7.2 TACTISCH ADVIES 

‘Koppelen van de sensoren en de klimaatinstallaties aan PEIS’ 

Momenteel zijn de huidige sensoren op de eerste verdieping een los systeem, waarbij de 

sensoren informatie versturen naar dashboards. De sensoren zijn hierbij niet gekoppeld aan 

PEIS (Planon intern). Op basis van deze 

resultaten kunnen de meetwaarden alleen 

gemonitord worden. Echter is er veel meer 

mogelijk met Planon. Doordat Planon zelf een 

softwarebedrijf is en meer wil laten tonen van wat 

er mogelijk is met hun eigen software, dient 

Planon de klimaatinstallaties en de sensoren aan 

PEIS te koppelen. Dit zal als volgt in zijn werk 

gaan: De klimaatinstallaties regelen het 

binnenklimaat. Dit wordt vervolgens gemeten 

door de sensoren. Vervolgens dienen deze 

resultaten verwerkt te worden door PEIS, 

waarnaar PEIS aan de hand van vooropgestelde 

Klimaatinstallaties

SensorenPEIS

Figuur 7 Proces gekoppeld systeem 
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standaardwaarden een bericht dient te sturen naar de klimaatinstallaties wat er op dat 

moment aangepast dient te worden aan het huidig klimaat. Hierdoor gaat Planon mee met 

de laatste ontwikkelingen en kan het klimaat real-time en automatisch worden gestuurd.  

Dit advies is hierbij gericht voor de middellange termijn. Doordat dit binnen Planon wel 

mogelijk is, maar het systeem hierdoor wel anders ingericht dient te worden, gaat hier wat 

tijd overheen. Vandaar dat er eerst met een pilot wordt gestart in de vorm van een los 

systeem (zie volgende kopje).  

‘Sensor-dashboards uitbreiden voor het ‘sturen’ van medewerkers’ 

Momenteel worden de huidige sensoren alleen gebruikt voor het in kaart krijgen van de 

klimaatcondities in de vergaderruimtes, waar de interne FM-afdeling overzicht op houdt. 

Echter dienen deze waardes ook voor de medewerkers in kaart gebracht te worden. Op deze 

manier hebben de medewerkers inzicht in de klimaatcondities, waardoor ze op basis van de 

huidige waarden een werkplek kunnen kiezen naar ieders persoonlijk behoeften.  

Met BeSense is dit mogelijk. De draadloze sensoren van BeSense meten real-time en 

volledig anoniem de bezetting en benutting van werkplekken, vergaderzalen en toiletten. 

Maar ook temperatuur, CO₂-gehalte, lichtintensiteit, geluidsniveau en luchtvochtigheid 

worden gemeten. Alle data zijn direct zichtbaar op je persoonlijke online dashboard 

(Besense, 2019). BeSense is hierbij ontstaan door een samenwerking met Heijmans en 

CSU, waarbij Heijmans ook een klant van Planon is. De 3 grote voordelen zijn: 

1. Realisatie exploitatievoordeel: Met behulp van BeSense kun je exploitatievoordelen 

realiseren. Denk aan lagere energiekosten, bijvoorbeeld door temperatuursturing in 

ongebruikte ruimtes uit te zetten en door koelen en verwarmen van elkaar te 

scheiden. 

2. Verhoging gebruikerstevredenheid: Doordat de gebruikers inzicht in de 

klimaatomstandigheden krijgen, kunnen ze zelf een werkplek kiezen die bij hun 

voorkeur past met minder klimaatklachten als resultaat. 

3. Klaar voor de toekomst: Doordat de ICT-architectuur gericht is op schaalbaarheid, 

veiligheid, privacy en koppelmogelijkheden met andere databronnen, ben je klaar 

voor een datagedreven toekomst, en kan je in je eigen tempo groeien en waarde 

creëren.   

7.3 OPERATIONEEL ADVIES 

 ‘Nieuwe sensoren aanschaffen met meer mogelijkheden’ 

Momenteel meten de sensoren alleen de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 waarden. 

Echter dient Planon ook het geluid en licht te meten. Hierdoor krijgen ze alle waarden in 

kaart en kan de medewerker hierdoor op basis van meerdere factoren de juiste werkplek 

uitzoeken. Daarnaast heeft Planon aparte sensoren voor het meten van de bezetting en de 

klimaatcondities. Dit dient in één sensor te kunnen.  

Ook dit advies dient worden 

gerealiseerd door middel van 

BeSense. Zij bieden de hardware 

(sensoren) aan waarin dit mogelijk 

is.  

 

Afbeelding 2 Dashboard BeSense 
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7.4 JURIDISCHE, FINANCIËLE EN MVO GEVOLGEN 

Juridisch 

Op juridisch vlak zorgt alleen het behalen van een WELL-certificering voor gevolgen. Na het 

behalen van het WELL-certificaat, heeft het certificaat een geldigheidsduur van drie jaar. Dit 

betekent dat je elke drie jaar opnieuw een audit door de controleurs moet ondergaan 

(DGMR, sd). Dit betekent voor Planon dat de eisen strenger worden, doordat ze telkens 

weer moeten voldoen aan de 7 aandachtsgebieden waar de certificering zich op focust.   

Financieel 

De tabel hieronder bevat de financiële gevolgen van de gegeven adviezen. Echter zijn hierbij 

alleen de directe kosten in kaart gebracht, aangezien het aantal werkuren lastig te 

verrekenen zijn.  

Advies Toelichting Kosten Totaal 

Inspectie WELL-
certificering 

Certificaat WELL New & 
Existing Interiors voor de 

kas 

€5,18 p/m2 x 485m2 
(oppervlakte kas) 

€2.514,-* 

Uitbreiding Sensor 
dashboards 

BeSense demo-kit 90 
dagen 

Gratis €0,-** 

Aanschaf nieuwe 
sensoren 

Besense demo-kit 90 
dagen 

Gratis €0,-** 

Totaal   €2.514,-  

Tabel 11 Financiële gevolgen advies 

* dit betreffen alleen de kosten voor de inspectie. Indien er niet wordt voldaan aan de eisen, 

geeft de inspectie een advies op welke aspecten verbeterd dient te worden. Deze extra 

kosten zijn buiten beschouwing gelaten.  

** dit betreft alleen de demo-kit. Indien na de demo besloten wordt dat BeSense 

daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, beginnen vanzelfsprekend de kosten pas. Afhankelijk 

van de grootte en mogelijkheden zijn hier grote verschillen in.   

MVO 

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit houdt in dat een bedrijf 

verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die de bedrijfsactiviteiten hebben op mens, 

milieu en bedrijfsvoering. Drie begrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit, 

ook wel de drie P’s genoemd. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze 

drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren (MKB Servicedesk, 2017).  

Ten eerste zal het WELL-gecertificeerd gebouw gaan zorgen voor een betere 

arbeidsproductiviteit (people), lager ziekteverzuim (people) en uiteindelijk lagere kosten 

(profit) (Bouw in Ontwikkeling, 2017). 

Daarnaast kan BeSense ervoor zorgen dat het energieverbruik verminderd (planet), wanneer 

inzichtelijk wordt welke ruimtes niet gebruikt worden en dus bijvoorbeeld het licht uit kan.  
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H8 IMPLEMENTATIE 

In dit hoofdstuk is het implementatieplan opgesteld aan de hand van de PDCA-cyclus. De 

PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de 

facetten Plan-Do-Check-Act (Bosgra Onderzoek, 2019). Hierin is voor het overzicht per 

aanbeveling een implementatie beschreven.  

Uitbreiding van sensor-dashboards & aanschaf nieuwe sensoren 
 
Wie: IoT-afdeling en Werkgroep PIC    Wanneer: Korte termijn 
 
Plan 
1.  Aanvraag BeSense demo-kit ➔ De demo-kit bestaat uit 11 sensoren plus een Gateway 
(ontvanger van data).  
2. Plannen van een kennismaking. 
3. Indien kennismaking bevalt, afspraak voor installatie inplannen. 
 
Do 
4. Installeren van de demo. Dit gebeurt in 1 dag en is 90 dagen geldig ➔ In dit geval kan de 
demo als een pilot voor in de kas worden gezien en kan worden gekeken in hoeverre de 
tevredenheid van de medewerkers omhoog is gegaan. Hierdoor kan de kas als een waar 
living lab fungeren. Op deze manier wordt onderzoek gestimuleerd binnen de 
innovatiewerkplaats Healthy Workplace.  
 
Check  
5. Ontvangen rapportages. Na 2 maanden komen de eerste rapportages naar voren. 
Daarnaast kunnen de eerste ervaringen worden doorgenomen.  
 
Act 
6. Indien de demo bevallen is, wordt er samen met BeSense gekeken naar de verdere 
invulling. Indien BeSense niet voldoet, wordt samen de feedback besproken en verwijderen 
ze zelf de sensoren.  

 

Koppeling sensoren en klimaatinstallaties aan PEIS 
 
Wie: IoT-afdeling, Werkgroep PIC, IM-afdeling  Wanneer: Middellange termijn 
 
Doordat deze aanbeveling redelijk complex is, is binnen de 4 fases van de PDCA-cyclus het 
achtstappenplan van Kotter en Cohen verwerkt. Voor het slagen van een verandering, 
moeten volgens hem acht factoren in een logische volgorde aandacht krijgen, waaruit acht 
veranderfasen ontstaan (Managementmodellensite, 2018). De 8 stappen starten in de 
tweede fase. 
 
Plan 
Op de middellange termijn dient er gekeken te worden in hoeverre er een koppeling gemaakt 
kan worden tussen de sensoren, de klimaatinstallaties en PEIS 
 
Do 
1. Urgentiebesef creëren: Ten eerste dient het besef van de noodzaak te komen onder 
verantwoordelijken (zie bovenstaande afbeeldingen) 
2. Creëren leidende coalitie: Binnen de afdeling IoT, de werkgroep PIC en de IM-afdeling 
dient een ‘leidende coalitie’ gevormd te worden, waarbij een subgroep wordt opgesteld om 
het project te leiden.  
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3. Visie en strategie ontwikkelen: Binnen deze stap gaat de subgroep bekijken welke 
mogelijkheden er zijn en welke stappen er moeten worden gezet om het advies 
daadwerkelijk werkend te maken. Zo moet bijvoorbeeld de Planon software uitgebreid 
worden en moet gekeken worden op welke ruimtes het van toepassing gaat zijn.  
4. De visie communiceren: Vervolgens dienen de ideeën (visie) uit stap 3 worden 
gecommuniceerd naar de medewerkers, waardoor hun op de hoogte zijn van hetgeen dat 
gaat veranderen.  
5. Breed draagvlak creëren: Nadat het plan gecommuniceerd is, is het erg van belang dat de 
medewerkers de noodzaak van de verandering in zien, waardoor er zo min mogelijk 
weerstand ontstaat.  
6. Korte termijn successen genereren: Om het opgebouwde draagvlak voor de visie en 
strategie bij de medewerkers te waarborgen is het van belang dat er op korte termijn 
successen worden gegenereerd. Dit kan bijvoorbeeld door het opstarten van een kleine pilot 
(bijvoorbeeld in de kas), om te laten zien dat deze koppelingen het klimaat echt verbeteren. 
Daarnaast kunnen succescases van andere bedrijven ook helpen.  
 
Check  
7. Bewaak de verandering: Na de implementatie van het systeem, houdt het proces echter 
niet op. Er is altijd ruimte voor verbetering. Hierbij dient dus gekeken te worden op welke 
punten nog verbeterd kan worden. 
 
Act 
8. Borg de verandering: De verbeteringen die in stap 7 aan het licht komen, dienen hierbij 
vervolgens aangepakt te worden. Hier dienen nieuwe ideeën voor opgesteld te worden, 
waardoor de cyclus automatisch weer bij ‘do’ begint.  

 

WELL-certificering van de kas 
Wie: Directie Planon     Wanneer: Middellange termijn  
 
Het certificeringsproces telt vijf verplichte stappen en één optionele stap (DGMR, n.d.). Deze 
stappen zijn verwerkt in de PDCA-cyclus.  
 
Plan 
0. Precertificatie: Op deze manier krijg je duidelijkheid of het mogelijk is om het gewenste 
WELL-certificaat te halen. 
1. Registratie: Door het project bij het International WELL Building Institute (IWBI) te 
registreren, geeft u aan een WELL-certificaat na te streven. 
 
Do 
2. Aanleveren bewijsmateriaal: Om als ontwerpteam of gebouweigenaar aan te tonen dat de 
door WELL vereiste prestaties gehaald zijn, moet er bewijsmateriaal worden aangeleverd. 
3. Verificatiemeting prestaties: Het daadwerkelijk uitvoeren van de metingen door een WELL-
Assessor uit de VS.  
4. Certificatie: De uitreiking van het certificaat. 
 
Check 
5. Recertificatie: Om te waarborgen dat het gebouw aan de WELL-eisen blijft voldoen, 
vereist Internatioinal WELL Building Institute dat er na 3 jaar opnieuw een verkorte 
certificatieprocedure wordt doorlopen. 
 
Act 
Indien de recertificatie niet voldoen, dienen vervolgstappen worden genomen.  
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H9 DISCUSSIE 

Dit hoofdstuk beschrijft de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van het onderzoek. 

Ook is er aangegeven wat er bij een vervolgonderzoek nog onderzocht kan worden.  

Door de breedte van het onderzoek, is ervoor gekozen om twee onderzoeksvragen te 

beantwoorden. Achteraf de juiste keuze, aangezien hierdoor de opbouw van het onderzoek 

op een logische wijze verliep. Desalniettemin zorgde twee onderzoekvragen er wel voor dat 

het onderzoek vrij breed is opgesteld, waardoor er niet altijd even diep op de stof ingegaan 

kon worden. Echter heeft dit niet tot belemmeringen geleid.  

Bruikbaarheid 

Het onderzoek is bruikbaar voor Planon, vanwege het feit dat het onderzoek directe input is 

voor de werkgroep van de PIC, waar de opdrachtgever onderdeel van uitmaakt. De eerste 

onderzoeksvraag heeft met name de huidige situatie omtrent de effecten van fysische 

factoren bij Planon in kaart gebracht. Doordat er niet eerder een tevredenheidsonderzoek 

omtrent de fysische factoren is gehouden en er niet eerder metingen zijn verricht, is er 

informatie verstrekt die niet eerder is vergaard. Ook heeft de tweede onderzoeksvraag er 

uiteindelijk voor gezorgd dat het advies is opgesteld, waarbij een deel van het advies op 

korte termijn kan worden ingezet bij oplevering van de PIC. Daarnaast is het onderzoek 

bruikbaar voor Healthy Workplace, aangezien er mogelijkheden liggen voor het opstarten 

van een living lab in de kas en voor het uitvoeren van vervolgonderzoek.  

Validiteit 

Over het algemeen is de validiteit hoog. Bij de enquêtes zijn de vragen door elkaar gesteld, 

waardoor er minder snel steeds hetzelfde antwoordt wordt gegeven. Doordat ook de vragen 

makkelijk waren opgesteld, heeft dit tot valide antwoorden geleid. Daarnaast zijn de 

interviews semigestructureerd geweest, waardoor steeds de juiste basisinformatie verstrekt 

is. Echter is er wel te weinig doorgevraagd, waardoor er niet altijd dieper op de informatie is 

ingegaan.  

Betrouwbaarheid 

Binnen de betrouwbaarheid is het belangrijk of een onderzoek wel of niet haalbaar is. 

Doordat er tijdens het onderzoek projectmatig is gewerkt volgens vier fases (zie methoden 

van onderzoek) en deze uitgebreid staan beschreven in H4, kan het onderzoek herhaald 

worden. Ook is er kritisch gekeken naar het gebruik van bronnen. Met betrekking tot de 

enquête, is er een betrouwbaarheidspercentage gehaald van 82% onder een totale 

onderzoekspopulatie van 159 medewerkers (Steefproefcalculator.com, sd). Dit maakt de 

enquêteresultaten betrouwbaar.  

Vervolgonderzoek 

In verband met de breedte van het onderzoek is er niet dieper ingegaan op het feit waarom 

de enquêteresultaten en meetresultaten zoveel van elkaar verschillen. Het is voor de 

gevolgen van deze resultaten erg interessant om dit op korte termijn in kaart te krijgen, 

aangezien de verschillen erg groot zijn. Daarnaast dient op de middellange termijn, wanneer 

de PIC af is, weer hetzelfde onderzoek gedaan te worden. Hierdoor kan gekeken worden 

naar de tevredenheid en metingresultaten in de toekomstige situatie en kan gekeken worden 

of de doelstelling wordt gehaald, oftewel: worden de fysische factoren ook daadwerkelijk 

maximaal gestimuleerd en wordt er op geen enkele factor een ‘onacceptabel niveau’ 

gehaald’? Met name op subjectief niveau dienen hierin grote stappen gemaakt te worden.   
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BIJLAGE 1: ORGANISATIE-ANALYSE 

 
In dit hoofdstuk is de organisatiebeschrijving opgenomen. Binnen de organisatiebeschrijving 
is de interne- en externe analyse beschreven. De interne analyse komt aan bod volgens het 
7S-model. Het 7S-model is ingezet om de prestaties van Planon te kunnen analyseren (7S-
model, sd), waardoor uiteindelijk de aanleiding van het project hieraan gelinkt kan worden. 
De externe analyse is in kaart gebracht door middel van de DESTEP-analyse, waarbij de niet 
beïnvloedbare elementen rondom Planon in kaart zijn gebracht (Marketingmodellen, sd). 
Door middel van de DESTEP-analyse komt voornamelijk de noodzaak van het onderzoek 
naar voren.  
 
Daarnaast is het Abell-diagram toegepast, waardoor een afbakening van het werkterrein van 
een bedrijf kan worden gemaakt (Managementmodellen, sd). Door middel van dit model kan 
duidelijk in kaart worden gebracht waar in de organisatie het project zich zal afspelen.  
 

Planon in het kort 

Planon is een internationale softwareleverancier die corporate real estate en facility 
managers, commerciële serviceproviders en financial professionals helpt bij het integraal 
stroomlijnen van alle bedrijfsprocessen rondom gebouw, mens en werkplek. Planon 
ondersteunt wereldwijd meer dan 2.500 klanten in 40 landen en heeft eigen kantoren in 
Nederland, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Oostenrijk, 
Singapore, Hongkong en de Verenigde Staten. Planon is opgericht in 1982 en heeft ruim 750 
medewerkers ( Planon Group BV, sd).  

7S-model 

Significante waarden 
Binnen Planon heersen er diverse kernwaarden welke de rode draad zijn tijdens de 
werkzaamheden. Binnen Planon wordt hierbij vooral gesproken over de 
karaktereigenschappen die het met zich mee wilt dragen. Tijdens het onderzoek dient 
gewerkt te worden binnen deze eigenschappen. De volgende eigenschappen worden hierbij 
vanuit Planon benoemd (Planon Group BV): 

 
- Passie voor innovatie  - Spannend speelveld   
- Open cultuur   - Vriendschap  
- Informeel   - Creativiteit 
- Mens-georiënteerd  - Ambitieus 
- Plezier    - Sterke leider 
- Trots    - Professioneel 

Strategie 
Missie: 
“We believe we can INSPIRE and EMPOWER organizations to adapt to the changing world 
of workplaces while becoming sustainable and efficient by delivering innovative solutions 
making users excited and ourselves proud to sell and implement world-class products” 
(Adwise). 
 
Visie: 
“We want to be the undisputable market leader in developing and delivering software for: 

▪ Multinationals (to enable them to manage their CRE portfolio and FM processes 

on a global scale) 

▪ Service providers (to enable them to deliver best in class services to their 

customers) 

▪ Financial professionals (to enable them to manage their lease management and 

account process for property and asset lease contracts and be compliant with the 

rules and regulations) 
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▪ Large internal RE and FM departments (to enable them to manage their 

workplaces, facilities and employee services)” (Planon Group BV).  

 
Strategie: 
“INSPIRE and EMPOWER organisations”, kernwoorden die terugkomen in de missie van 
Planon. Maar hoe zorgen ze hiervoor?  
 
Planon probeert dit te verwezenlijken door continue een strategische focus te hebben op 
productinnovatie. Om deze reden investeert Planon een aanzienlijk deel van haar omzet in 
productontwikkeling (Planon Group BV).   
 
Structuur 
Om de structuur Binnen Planon duidelijk in kaart te brengen, is in onderstaande figuur het 
organogram opgenomen (Planon Group BV, 2019). Hierin staan de organisatielagen vermeld 
en is beschreven welke verantwoordelijken er op welke afdelingen werkzaam zijn.  
 

 

Figuur 8 Organogram Planon 

Systemen 
Binnen Planon wordt er gewerkt volgens het werkplekconcept ‘Activiteit Gerelateerd Werken’ 
(AGW). Hierbij kiezen de medewerkers op basis van hun activiteiten een geschikte werkplek 
(F-Facts, 2017). Je neemt je activiteiten als uitgangspunt bij het kiezen van een werkplek. 
Waar dat precies is, hangt af van je agenda die dag.  
 
Staf 
Zoals beschreven, werken er binnen Planon ruim 750 werknemers, verdeeld over 40 landen.  
 
Doordat Planon door middel van de Planon Innovation Campus het ‘activiteit gerelateerd 
werken’ maximaal wil stimuleren, is er een inventarisatie gedaan van welke typen 
medewerkers er zijn en welke activiteiten zij voornamelijk uitvoeren. Hierdoor kunnen de 
faciliteiten in het nieuwe werkplekconcept hier zo goed mogelijk op aan gesloten worden.  
 
De typen medewerkers zijn aan de hand van eerder onderzoek vanuit Leesman opgesteld. 
In dit onderzoek is de vraag gesteld hoe mobiel werknemers zijn in Activiteit Gerelateerde 
Werkomgevingen. Hierin kwamen 4 mobiliteitsprofielen naar voren (F-Facts, 2017): 
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1. Mobiliteitsprofiel 1: The camper ➔ Ik verricht alle/de meeste activiteiten op één 
specifieke werkplek en maak zelden gebruik van andere locaties op kantoor. 

2. Mobiliteitsprofiel 2: The timid traveller ➔ Ik verricht de meeste activiteiten op één 
specifieke werkplek, maar maak ook gebruik van andere locaties op kantoor. 

3. Mobiliteitsprofiel 3: The intrepid explorer ➔ Ik verricht sommige activiteiten op één 
specifieke werkplek, maar maak ook vaak gebruik van andere locaties op kantoor. 

4. Mobiliteitsprofiel 4: The true transient ➔ Ik maak gebruik van veel verschillende 
werkplekken op kantoor en zit zelden op één specifieke werkplek.   

 
Vervolgens is aan de hand van dit onderzoek een enquête afgenomen onder de 
medewerkers door de Ondernemingsraad vanuit Planon (Planon, 2018). Door middel van 
deze enquête is in kaart gebracht welke activiteiten deze mobiliteitsprofielen uitvoeren en in 
welke mate dit betreft. Hieruit kwamen 4 hoofdactiviteiten naar voren:  
 

▪ Focusactiviteiten: Dit zijn alle zelfstandige activiteiten die over het algemeen achter 
de computer worden gedaan. Denk hierbij aan het programmeren van software, lezen 
van documenten, schrijven van mails, software checks.  
 

▪ Samenwerkingsactiviteiten: Alle activiteiten waarbij er samengewerkt wordt. Dit 
gebeurt voornamelijk aan de desk, waarbij collega’s elkaar ad-hoc vragen om te 
helpen met zijn/haar werk. Daarnaast valt binnen samenwerking ook de coaching 
naar elkaar, trainingen binnen Planon en kennisdeling op de werkvloer.  

 
▪ Discussie-activiteiten: Dit betreffen met name vergaderingen die in de daarvoor 

bestemde vergaderruimten plaatsvinden. Dit kunnen overigens ook Skype-meetings 
zijn waarbij klanten of medewerkers uit andere landen meekijken via een virtuele 
verbinding met de camera. 
 

▪ Ontspanning: Dit betreffen de pauzes tussen de werkzaamheden door. Alle niet-werk 
gerelateerde activiteiten op kantoor. 

 
Uiteindelijk zijn de mobiliteitsprofielen aan de werkactiviteiten gekoppeld. Hierbij zijn 
percentages gehangen in welke mate de werknemers tijd besteden aan die activiteit. 
Doordat ontspanning niet als werkactiviteit wordt gezien, zijn deze buiten beschouwing 
gelaten.  
 

 Focus Samenwerking Discussie Ontspanning Totaal 

The camper 75% 15% 10%  100% 

Timid 
Traveller 

50% 30% 20%  100% 

Explorer 45% 30% 25%  100% 

Transient 10% 30% 60%  100% 

Tabel 12 Tijdverdeling per werknemer in % 

Stijl van management 
Zoals vermeld staat onder de sub-paragraaf ‘structuur’, zijn er meerdere organisatielagen 
binnen de organisatie. Dit wil echter niet zeggen dat de hogere lagen geen zeggenschap 
geven aan de lagen daaronder. Binnen Planon kan iedere medewerker overal terecht voor 
vragen en wordt kennisdeling vanuit alle lagen gestimuleerd door de informele en open sfeer 
die er hangt.  
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Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat Pierre (CEO) naar zijn medewerkers is gegaan 
met de vraag wie er een bijdrage wil leveren aan het uitwerken van het Planon Innovation 
Campus project. Dit betreft een huisvestingsproject waarbij 2 kantoren door middel van een 
kas met elkaar verbonden worden. Hierbij wordt dé werkplek van de 21e eeuw gecreëerd. 
Deze campus is de aanleiding van dit onderzoek (zie aanleiding).  
 
Sleutelvaardigheden 
Planon werkt te allen tijde met een continue, strategische focus op productinnovatie ( Planon 
Group BV, sd). De Research & Development-afdeling bestaat bijvoorbeeld uit meer dan 
honderd medewerkers die continue werken aan het verbeteren en uitbreiden van Planons 
home-grown en geïntegreerde softwareoplossingen om deze nog beter aan te laten sluiten 
op de voortdurend veranderende behoeften van de markt. Daarnaast beschikt Planon met 
Planon Building Management over een gespecialiseerd team op het gebied van 
vastgoedonderhoud, conditiemetingen, integrale inspecties en meerjaren 
onderhoudsplanning ( Planon Group BV, sd). 

 
DESTEP-analyse 

DESTEP-analyse is een geschikte analyse om op macroniveau toe te passen om de niet 
beïnvloedbare elementen rondom een markt in kaart te brengen (Marketingmodellen, sd). 
Van de 6 onderstaande krachten zijn de trends beschreven die van invloed zijn op het 
onderzoek.  
 
Demografisch factoren 
De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen (CBS, 2017). In de 
onderstaande figuur is dit duidelijk in kaart gebracht. 
 

 

Figuur 9 Toename vergrijzing (CBS, 2017) 

Maar niet alleen in Nederland is dit aan de gang. Naar verwachting is in 2030 één derde van 
de werkende Europeanen tussen de vijfenvijftig en vierenzestig jaar oud (Rendement, 2017).  
 
Door de vergrijzing ontstaat er een groot tekort aan vakmensen (Medapp, 2018). Om dit 
tekort tegen te gaan, stijgt de pensioenleeftijd. Nederlanders moeten dus alsmaar langer 
doorwerken, maar kampen dan wel met een steeds slechter wordende gezondheid. Hierdoor 
is het belangrijk dat mensen fit en gezond genoeg zijn om langer door te werken (Medapp, 
2018).  
 
Economische factoren 
Het gaat goed met de Nederlandse economie. Voor de komende jaren wordt economische 
groei verwacht en de werkgelegenheid groeit mee. Steeds meer mensen vinden werk. De 
vraag naar arbeid is gestegen, het aantal openstaande vacatures heeft een recordhoogte 
bereikt en het aantal banen is de afgelopen 4½ jaar onafgebroken toegenomen (CBS, 2018).  
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Dit heeft als gevolg dat werknemers onder druk komen te staan. Ze ervaren minder 
regelruimte en meer werk moet gedaan worden met minder personeel. De afgelopen jaren is 
hierdoor het aantal werknemers met stressklachten en burn-out klachten toegenomen 
(ArboNed, sd).  
 
Daarnaast hebben bedrijven steeds meer moeite met het vasthouden van personeel. Dat 
blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot, waarin 900 HR- professionals 
ondervraagd zijn. “Gemiddeld heeft 20 tot 25 procent een sluimerend gevoel om eens te 
vertrekken. Maar mensen voelden zich lang beducht om de stap te zetten. Nu hebben ze 
meer vertrouwen in de economie” (van der Schrier, 2018). Hierdoor is het des te belangrijk 
om een inspirerende werkomgeving te creëren, waardoor werknemers blijven en nieuwe 
werknemers aangetrokken worden.   
 
Sociaal-culturele factoren 
Steeds meer mensen zijn heel bewust bezig met zijn gezondheid (Schuckink Kool, 2017). Dit 
blijkt uit meerdere onderzoeken. 
 
Zo blijkt uit onderzoeksrapporten van ABN Amro dat de laatste jaren de groei van de markt 
van gezonde voeding jaarlijks fluctueren van 5% tot 20% (ABN-AMRO, 2017). 
 
Daarnaast heeft in het factsheet ‘Fitnessbranche in Nederland/2018’, het Mulier Instituut de 
stand van zaken in de Nederlandse fitnessbranche opgemaakt (NL Actief, sd). Hieruit blijkt 
dat 21% van de Nederlanders van 12-79 jaar in 2016 wekelijks aan fitness deed, waar dit in 
2001 nog 12% was.  
 
Deze groei van fitnessdeelnames komt ook tot uiting in de markt voor fitnesskleding. 
Bedrijven als Nike en Puma boekten in 2017 groeiomzetten van 10% en 10,2% ten opzichte 
van het jaar daarvoor (Schuckink Kool, 2017).  
 
Technologische factoren 
Hoewel de digitale transformatie al jaren geleden in gang werd gezet door de komst van 
email, zien we de laatste tijd pas echt hoe technologie de manier van werken verandert. 
Werknemers verwachten dat ze de technologie uit het dagelijks leven, zoals smartphones en 
laptops ook op hun werk kunnen gebruiken (Sharp, sd). 
 
Bedrijven moeten hierbij rekening houden met de invloed die de digitalisering heeft op de 
samenwerking in organisaties. Door het gebruik van telefoons, tablets en virtuele 
omgevingen zijn werknemers vandaag de dag veel sneller afgeleid. Hierbij is het aan de 
organisaties om middelen in te zetten waarmee de aanwezigen toch een goed gesprek met 
elkaar kunnen voeren (Sharp, sd).  
Ecologische factoren 
Gezondheid, welzijn en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s in 2018. Vertaald naar 
kantoorinrichting betekent dit meer aandacht voor de kwaliteit van lucht, licht, geluid en 
temperatuur op de werkplek (F-Facts, 2018). Zeker als je bedenkt dat personeelskosten 90% 
van de operationele kosten van een organisatie uitmaken (IntoGreen, sd), is het uitermate 
belangrijk om hier als werkgever op in te spelen. Mensen die zich niet prettig voelen in hun 
werkomgeving presteren minder goed (IntoGreen, sd).  
 
Politiek-juridische factoren 
De AOW-leeftijd zal blijven stijgen om de AOW betaalbaar te houden en te behouden als 
basisvoorziening voor iedereen. Zo is reeds de AOW-leeftijd gestegen naar 66 jaar en zal 
deze in 2021 al 67 jaar zijn (Rijksoverheid, sd).  
Hierdoor blijven mensen langer werken, waardoor ze eerder kampen met klachten in de 
gezondheid (Medapp, 2018).  
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Abell-diagram 

Een Abell diagram gebruik je om de markt af te bakenen. Het diagram heeft drie assen: 
Marktsegmenten, behoeften en technologieën (Managementmodellen, sd). 
 
Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen Planon in zijn geheel en de werkgroep voor de 
Planon Innovation Campus. Deze werkgroep is samengesteld om het Planon Innovation 
Campus project te realiseren en zal uiteindelijk de opdrachtgever zijn van het onderzoek. De 
werkgroep bestaat uit 19 medewerkers binnen Planon die uit verschillende afdelingen 
afkomstig zijn. De groep is hierbij simpelweg gevormd door medewerkers die aangaven een 
bijdrage te willen leveren aan de Planon Innovation Campus.   
Binnen de werkgroep spelen er namelijk andere belangen dan binnen het gehele bedrijf, wat 
terug te zien is in de diagrammen.   
 
Planon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 Abell-diagram Planon  

 
Binnen dit model is naar de gehele organisatie ingezoomd. Dit betekent dat niet alleen 
gekeken is naar het IWMS-systeem, waarin ze marktleider zijn. Ook de wat kleinere 
systemen (Integrated Campus Management solutions (ICMS), Facility Management 
Informatie Systeem (FMIS) en Planon Universe for Service Providers (ISMS) is hierin 
meegenomen. Vandaar dat hierin ook alle marktsegmenten zijn meegenomen.  
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Werkgroep Innovation Campus 
 

 

Figuur 11 Abell-diagram "Werkgroep Innovation Campus" 

Voor de “Werkgroep Innovation Campus” ziet het model er direct anders uit. De behoeften 
zijn hierbij gericht op de doelstellingen van de Innovation Campus. De marktsegmenten zijn 
hierbij gevarieerder maar kleiner van omvang. Uiteraard is het klantenbestand (meer dan 
2500 klanten ( Planon Group BV, sd)) van Planon groter dan het aantal gebruikers binnen de 
Campus. Desalniettemin is de variatie wel groter vanwege het feit dat de gebruikers niet 
alleen uit klanten zullen bestaan, maar dus ook uit medewerkers, partners, studenten etc. Dit 
zal verder terugkomen in het triple layered officeconcept, wat staat beschreven in het 
volgende hoofdstuk.  
 
Tot slot de technologieën. Op deze as komt het advies te liggen, aangezien er onderzocht 
zal worden in welke mate technologieën gebruikt kunnen worden om de behoefte ‘gezonde 
werkomgeving’ te stimuleren.  Dit komt mooi tot uiting in dit model. Het grootte verschil met 
betrekking tot het Abell-model voor Planon is hierin dat er niet specifiek naar de software die 
Planon zelf levert gekeken wordt, maar naar nieuwe ideeën die een gezonde werkomgeving 
kunnen stimuleren. Dit betreft uiteindelijk het advies.   
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BIJLAGE 2: ENQUÊTE 

Voor u ligt een enquête omtrent het binnenklimaat bij Planon. Door middel van deze enquête wordt 

er informatie verzameld over de beleving van de medewerkers inzake het binnenklimaat. LET OP: De 

informatie wordt gebruikt voor een afstudeeronderzoek, waar een advies uit zal komen. Dit betekent 

dat de resultaten niet direct tot veranderingen zullen leiden binnen de organisatie, maar u de 

afstudeerder wel erg helpt! 

De enquête duurt ongeveer 5 minuten. Het verwerken van de vragen gebeurt op anonieme wijze.  

1. In welke periode bent u geboren? 

 1945-1960   

 1961-1980 

 1981-1995 

 1996-2010 
 

2. Op welke afdeling bent u werkzaam? 

 Development  

 Cloud (zie vraag 4) 

 Support 

 Shared Service Center  

 Competence Center 
(zie vraag 4) 

 Learning (zie vraag 4) 

 Inside Sales (zie vraag 
4) 

 MST (zie vraag 4) 

 Managed Services (zie 
vraag 4) 

 Anders……………………… 
(zie vraag 4) 

 

 
3. Wat is uw roomnummer? ………………….. 

 
4. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week in het gebouw?  

 <10 uur 

 11-20 uur 

 21-30 uur 

 31-40 uur 

 40 > uur

 
5. Hoe wordt de ruimte waar u over het algemeen werkt het best omschreven?  

 Eenpersoonskamer 

 Met meerdere 
personen gedeelde 
kamer 

 Open ruimte met 
afscheidingen 
 

 Open ruimte zonder 
afscheidingen 

 

 Anders, 
……………………. 

 

6. Hoeveel mensen werken er in dezelfde ruimte als u (inclusief uzelf)?  

 1 

 2-3 

 4-7 

 8 of meer 
 

Temperatuur 

7. Hoe zou u vandaag de temperatuur ter plaatse van u werkplek omschrijven?   

Comfortabel         Oncomfortabel 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Te warm         Te koud 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Stabiel        Varieert gedurende de dag 

1 2 3 4 5 6 7 

 
8. Ervaart u wel eens klachten door de temperatuur op uw werkplek?  

 Ja (zie vraag 9)  Nee (zie vraag 10
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9. Indien ja, met welke klacht(en) krijgt u dan te maken? (niet verplicht)  

 Te koud 

 Te warm 

 Koude voeten 

 Koude handen 

 Vaak verkouden 

 Vermoeidheid 

 Kippenvel 
 

 Anders, namelijk: _____________ 

 

10. Bent u over het algemeen tevreden over de temperatuur op uw werkplek?

 Zeer tevreden (zie Luchtkwaliteit) 

 Tevreden (zie Luchtkwaliteit) 

 Ontevreden  

 Zeer ontevreden 
 

11. Indien ontevreden/zeer ontevreden, wat ziet u graag veranderen op het gebied van 

temperatuur? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luchtkwaliteit 

12. Hoe zou u vandaag de luchtkwaliteit ter plaatse van uw werkplek omschrijven? 
Droog           Vochtig 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Fris           Muf 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Geurloos          Vies Ruikend 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Geen beweging in de lucht        Tocht 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Ervaart u wel eens gezondheidsklachten door de luchtkwaliteit op uw werkplek? 

 Ja (zie vraag 14)  Nee (zie vraag 15) 
  

14. Indien ja, met welke klacht(en) krijgt u dan te maken (niet verplicht)  

 Last van de luchtwegen 

 Irritatie aan de ogen/huid 

 Optreden van allergische reacties 

 Hoofdpijn 

 Concentratieproblemen 

 Anders………………………….. 
 

15. Bent u over het algemeen tevreden over de luchtkwaliteit op uw werkplek? 

 Zeer tevreden (zie Licht) 

 Tevreden (zie Licht) 

 Ontevreden (zie vraag 16) 

 Zeer ontevreden (zie vraag 16)
 

16. Indien ontevreden/zeer ontevreden, wat ziet u graag veranderen op het gebied van 
luchtkwaliteit? 
 
___________________________________________________________________ 
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Licht 

 
17. Hoe zou u vandaag het licht ter plaatse van uw werkplek omschrijven? 

 Veel te donker 

 Iets te donker 

 Precies goed 

 Iets te licht 

 Veel te licht

18. Ervaart u wel eens gezondheidsklachten door licht op uw werkplek? 

 Ja (zie vraag 19)  Nee (zie vraag 20) 
 

19. Indien ja, met klacht(en) krijgt u dan te maken? (niet verplicht) 

 Vermoeide/geïrriteerde ogen 

 Last van ‘knijpen’ met de ogen 

 Hoofdpijn 

 Nek- en schouderklachten 

 Anders…… 

 
20. Bent u over het algemeen tevreden over het kunstlicht op uw werkplek? 

 Zeer tevreden (zie vraag 22) 

 Tevreden (zie vraag 22) 

 Ontevreden (zie vraag 21) 

 Zeer ontevreden (zie vraag 21) 
 

21. Indien ontevreden/zeer ontevreden, wat ziet u graag veranderen op het gebied van 
kunstlicht? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

22. Hoe omschrijft u de mate van daglicht op uw werkplek? 

 Zeer goed (zie Geluid) 

 Goed (zie Geluid) 

 Matig (zie vraag 23) 

 Onvoldoende (zie vraag 23) 
 

23. Indien matig/onvoldoende, wat ziet u graag veranderen op het gebied van daglicht? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geluid 

24. Hoe zou u vandaag het geluid ter plaatse van uw werkplek omschrijven? 

 Ik ervaar hinder 

 Precies goed 

 Ik vind het te stil 

 

25. Ervaart u wel eens hinder door geluid op uw werkplek? 

 Ja (zie vraag 26)  Nee (zie vraag 27) 

 

26. Indien ja, wat is hiervan de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Geluid van apparatuur 

 Conversaties onderling en 

langslopende collega’s 

 Telefoongesprekken 

 Geluid in andere ruimten 

 Verkeerslawaai 

 Anders……………………………… 

 

27. Bent u over het algemeen tevreden over het geluid op uw werkplek? 

 Zeer tevreden (zie vraag 29) 

 Tevreden (zie vraag 29) 

 Ontevreden (zie vraag 28) 

 Zeer ontevreden (zie vraag 28) 
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28. Indien ontevreden/zeer ontevreden, wat ziet u graag veranderen op het gebied van geluid? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tot slot 

29. Op welke dag heeft u deze enquête ingevuld? 

 Maandag 

 Dinsdag 

 Woensdag 

 Donderdag 

 Vrijdag 

 

Bedankt voor het invullen van de enquête! 
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BIJLAGE 3: ENQUÊTERESULTATEN 

 

Totale populatie 159 

Respondenten 85 

Betrouwbaarheidsniveau 82% 
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BIJLAGE 4: MEETAPPARATUUR 

 

Meetmiddel: ATAL Luchtkwaliteitsmeter 

Gemeten factoren: 

o Temperatuur (°C) 

o Luchtkwaliteit (PPM) 

 

 

 

Meetmiddel: VOLCRAFT LIGHT METER 

Gemeten factor: Licht (lux) 

 

 

 

 

 

 

 

Meetmiddel: Geluidsmeter (Android-App) 

Gemeten factor: Geluid (dB) 
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BIJLAGE 5: MEETRESULTATEN 

Dag: Maandag (Dag 1)  

Datum: 29-4-2019 

Tijd: 15:30-16:30 

Factor 
(horizontaal) 

 
 
 

°C 

 
 
 

PPM 

 
 
 

Lux 

 
 
 

dB 
Kamernummer 
(verticaal) 

1.15 23,3 894 530 58,9 

1.45 22,7 652 325 58,9 

2.15 22,5 948 473 47,5 

2.17 23,2 688 652 45,2 

2.18 24,0 660 688 42,5 

2.21 22,5 705 373 50,9 

2.22 22,7 893 625 37,1 

2.24 22,5 750 875 44,0 

2.25 23,0 706 473 46,8 

2.29 22,3 662 541 67,2 

2.31 22,4 721 634 37,0 

3.12 22,3 721 525 42,8 

3.28 22,2 613 890 42,1 

4.14 24,0 1079 504 42,8 

4.16 23,1 822 394 43,2 

4.21 23,2 739 1600 41,6 

4.24 23,1 752 1025 34,7 

4.25 24,2 830 575 39,7 

Gem. 23,0 769 650 45,7 

Buiten 16 - - - 
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Dag: Dinsdag (Dag 2)  

Datum: 30-4-2019 

Tijd: 15:30-16:30 

Factor 
(horizontaal) 

 
 
 

°C 

 
 
 

PPM 

 
 
 

Lux 

 
 
 

dB 
Kamernummer 
(verticaal) 

1.15 21,9 662 655 41,3 

1.45 21,8 695 338 40,1 

2.15 22,0 814 498 46,7 

2.17 22,4 625 670 46,5 

2.18 21,9 810 625 40,4 

2.21 22,8 709 406 40,5 

2.22 22,5 832 529 45,9 

2.24 22,4 800 753 38,9 

2.25 21,9 745 539 41,4 

2.29 22,3 795 531 47,3 

2.31 22,0 781 565 39,4 

3.12 22,8 640 573 47,6 

3.28 23,0 706 533 47,0 

4.14 22,7 681 370 49,6 

4.16 23,0 774 356 40,0 

4.21 23,6 785 624 41,2 

4.24 22,8 720 1028 36,0 

4.25 24,0 681 750 41,2 

Gem. 22,5 736 575 42,8 

Buiten 15 - - - 
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Dag: Woensdag (Dag 3)  

Datum: 1-5-2019 

Tijd: 15:30-16:30 

Factor 
(horizontaal) 

 
 
 

°C 

 
 
 

PPM 

 
 
 

Lux 

 
 
 

dB 
Kamernummer 
(verticaal) 

1.15 21,8 698 624 41,7 

1.45 21,7 605 583 34,7 

2.15 21,2 803 466 50,1 

2.17 21,2 658 576 51,5 

2.18 21,8 828 671 48,5 

2.21 22,5 587 424 52,9 

2.22 22,4 604 645 37,4 

2.24 22,3 677 677 43,6 

2.25 22,4 798 683 39,0 

2.29 22,3 665 646 52,5 

2.31 22,1 824 800 39,4 

3.12 22,7 730 614 55,5 

3.28 22,7 682 877 53,8 

4.14 23,8 692 611 41,8 

4.16 23,4 620 370 40,4 

4.21 23,1 661 1870 45,0 

4.24 23,0 777 469 43,2 

4.25 23,0 605 918 41,7 

Gem. 22,4 695 696 45,2 

Buiten 14 - - - 
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Dag: Donderdag (Dag 4)  

Datum: 2-5-2019 

Tijd: 15:30-16:30 

Factor 
(horizontaal) 

 
 
 

°C 

 
 
 

PPM 

 
 
 

Lux 

 
 
 

dB 
Kamernummer 
(verticaal) 

1.15 21,6 682 683 41,7 

1.45 22,0 652 250 41,5 

2.15 21,1 888 375 58,8 

2.17 21,3 711 588 47,9 

2.18 22,0 687 665 45,2 

2.21 22,1 730 391 53,1 

2.22 22,2 860 403 40,3 

2.24 22,2 785 565 36,5 

2.25 22,2 669 376 37,4 

2.29 22,1 573 516 51,6 

2.31 21,8 804 373 39,1 

3.12 21,2 851 387 54,4 

3.28 21,4 752 582 52,6 

4.14 22,3 751 522 52,3 

4.16 22,2 759 402 43,6 

4.21 22,7 777 581 45,6 

4.24 22,8 727 876 38,9 

4.25 22,3 726 596 41,3 

Gem. 22,0 744 507 45,7 

Buiten 13 - - - 

 

  



83 
 

Dag: Vrijdag (Dag 5)  

Datum: 3-5-2019 

Tijd: 15:30-16:30 

Factor 
(horizontaal) 

 
 
 

°C 

 
 
 

PPM 

 
 
 

Lux 

 
 
 

dB 
Kamernummer 
(verticaal) 

1.15 21,1 560 740 45,1 

1.45 21,5 562 460 33,1 

2.15 22,0 806 550 52,2 

2.17 22,8 585 558 46,1 

2.18 23,2 676 633 51,9 

2.21 22,1 650 373 50,0 

2.22 22,4 590 382 38,8 

2.24 22,7 604 560 36,2 

2.25 23,0 676 486 51,4 

2.29 22,6 741 439 46,6 

2.31 22,4 792 706 36,0 

3.12 21,7 680 335 39,7 

3.28 21,6 719 618 38,2 

4.14 21,5 536 519 38,1 

4.16 21,4 802 362 40,2 

4.21 22,0 511 588 38,0 

4.24 22,1 599 1200 41,3 

4.25 22,4 587 671 38,1 

Gem. 22,1 649 566 42,3 

Buiten 11 - - - 

 

 

Gem. over 5 dagen gehele pand 

°C 22,4 

PPM 718,6 

Lux 599 

dB 44,3 
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BIJLAGE 6: INTERVIEW 1 INTERNE FM-AFDELING 

Naam: Inge van der Laar 

Functie: Teamleider Management Support 

Datum: 16-4-2019  

Doel interview: 

✓ Huidige situatie technologieën Planon in kaart brengen 

 

B: Uit mijn literatuuronderzoek is gebleken dat de volgende factoren invloed hebben op de 

gezondheid binnen Planon: temperatuur, tocht, luchtvochtigheid, verlichting en geluid. Welke 

sensoren zijn er hierbij binnen het hoofdkantoor van Planon aanwezig om de factoren in kaart te 

brengen en of eventueel te stimuleren voor de gezondheid? 

 

I: We hebben sowieso onder ieder bureau sensoren zitten om de bezettingsgraad te meten. Hier 

doen we momenteel even niets mee aangezien we toch hopeloos vol zitten. Maar daar mee hebben 

we wel gekeken: zitten kamers niet te vol? Zitten er niet te veel mensen op een hoop? Kun je 

wel/niet flexwerken?  Dat is één sensor. 

 

Daarnaast hebben wij bij facilities 3 sensors, waarmee we de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 

kunnen meten. Deze sensoren zetten wij bij mensen op kantoor wanneer ze klachten ervaren (rode 

ogen, loopneus etc.). Dan gebruiken wij deze om te meten. 

 

B: Dus die sensoren hebben jullie niet vast op bepaalde plekken zitten? 

 

I: Ja in het hoofdkantoor dus zelf wel, maar bij ons als facilities gebruiken we die 3 losse sensoren om 

de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 te meten. We hebben niet de meest fantastische 

klimaatinstallatie meer, vroeger wel, maar die is nu 16 jaar oud. Dus we hebben best wel veel 

klachten over mensen die een beetje hoofdpijn hebben, droge ogen, en dat zijn we dus aan het 

meten. Wat is er aan de hand op jouw kamer? Maar dat zijn dus losse sensors die zijn verbonden aan 

dashboards.  

 

Daarnaast hebben we sensors in de vergaderzalen op de eerste verdieping. Iedere vergaderzaal heeft 

hierbij een sensor, waarbij we ook hier de temperatuur, luchtvochtigheid en C02 meten, waarbij de 

resultaten worden getoond op schermen op de eerste verdieping. Op basis van de resultaten kan 

door medewerkers worden besloten om naar een ander hok te gaan indien de CO2 veel te hoog is 

(dit kan wel alleen op woensdagmiddag en vrijdag. De rest van de dagen zit het gewoon vol). Maar 

dat zijn de sensors die we nu gebruiken.  

 

B: Dus op de eerste verdieping zijn ze vooral vast en vanuit facilities los? 

 

I: Ja, wij hebben inderdaad 3 losse sensoren die naar mate er klachten zijn ingezet worden. Daarnaast 

hadden we bij één afdeling een tijd lang een sensor gehad om gewoon eens te kijken wat voor 

resultaten daaruit kwamen, waarbij de CO2 te hoog was. Was de CO2 hierbij structureel te hoog, of 

kwam dat door externe factoren. Na 1 maand bleek dan toch dat het CO2-gehalte structureel te hoog 

was, waardoor we ook moesten ingrijpen in de koelinstallatie.  
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B: En wat is de reden waarom juist op die 3 factoren (temperatuur, luchtvochtigheid en CO2) de 

nadruk wordt gelegd? Waren hier eerder klachten over of had het een andere reden? 

 

I: Nee, het was puur om te proberen en het was voor de hand liggend. Het zijn de voor de hand 

liggende meetwaardes eigenlijk. Wat moet je nog meer meten? De lichtintensiteit kun je wel zien. Zit 

jij in een donker hok, dan zie je zelf wel dat er iets niet goed is. Maar jij kunt nooit zien of een kamer 

te veel CO2 heeft.  

 

Laatst had ik bijvoorbeeld ook een CO2-sensor (per ongeluk) op kantoor liggen, waarbij ik constant in 

de rode waarden zat, wat ik overigens erg raar vond. Toen bleek dat de ventilatie in de luchtcast 

kapot was. Dus ons hele pand zat veel te hoog in de CO2. Maar je ziet het niet, je hebt geen idee.  

 

Licht kun je zien. Temperatuur kun je voelen. Maar luchtvochtigheid is lastig om te voelen en Co2 

ook.  Dus vandaar dat we daarvoor gekozen hebben.  

 

B: Dus de metingen worden in kaart gebracht door middel van die sensoren. Wordt er dan 

vervolgens ook iets mee gedaan, indien er bijvoorbeeld opvallende sprongen zitten in de resultaten? 

 

I: Ja. We krijgen nu bijvoorbeeld een reparatie van €5000,- bij support, waar de CO2 standaard te 

hoog bleek te zijn. Dus we gaan nu een reparatie uitvoeren dat we lucht uit de grond eigenlijk 

trekken om op de tweede verdieping te blazen, waardoor er meer verse lucht aanwezig is. Dus we 

proberen wel maatregelen te nemen wanneer mensen echt een lage luchtvochtigheid hebben, als 

het echt te droog is.  

 

In de winter krijgen medewerkers bijvoorbeeld ook een luchtbevochtiger, indien nodig. Dus er wordt 

wel echt rekening mee gehouden. 

 

B: Oke, dus dan wordt aan de hand van de metingen vanuit sensoren dit soort maatregelen 

genomen? 

 

I: Ja, inderdaad. Kijk, dat iemand bijvoorbeeld last heeft van zijn lenzen, daar kan ik ook niets aan 

doen. Zet het raam een keer open. Maar indien we echt meten en het blijkt inderdaad niet goed te 

zijn, dan maken we er wel een item van.  

 

B: En de metingen zijn hierbij 24/7? Deze draaien altijd? 

 

I: Ja, die staan altijd aan. Toevallig heb ik net een nieuwe laptop, waardoor ik de link naar de sensors 

niet meer heb, anders had ik je de dashboards even kunnen laten zien. Maar de resultaten zijn 

inderdaad realtime en worden om de paar minuten ververst.  

 

B: En worden deze resultaten dan ook bewaard?  

 

I: Nee, ik vind het gewoon niet interessant. Dan kan ik alles wel bewaren… 

 

B: Dus als ik het goed begrijp wordt de meeste aandacht besteedt aan de temperatuur, 

luchtvochtigheid en CO2 en dus minder aan geluid en licht door dat deze met het blote oog te 

merken zijn.  
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I: Ja, kijk. We nemen wel maatregelen op geluid. Het is niet dat we daar niets mee doen. We zetten 

extra schermen neer. Op de tweede verdieping hebben we al akoestische panelen neergehangen. 

Daarnaast proberen we toch het type kantoortuin te vermijden. We hebben daarnaast chronisch 

ruimtegebrek, maar toch willen we niet zo snel de muren weghalen, gewoon omdat je dan met meer 

geluid zit. Dus we doen er wel van alles mee, maar niet qua sensors.  

 

B: Want het zijn wel echt de sensoren die op deze factoren gericht zijn? Wat ik bijvoorbeeld tegen 

kwam op het internet is het automatisch water geven van planten. Dit is iets verder gezocht, maar 

heeft ook te maken met het stimuleren van het binnenklimaat door middel van technologie. Dit soort 

technologieën worden (nog) niet gebruikt binnen het hoofdkantoor? 

 

I: Nee, echt alleen de typen sensoren zijn aanwezig binnen Planon die zich op deze factoren focussen.  

 

Echter krijgen we wel in het nieuwe pand sensoren die aan de klimaatregeling vastzitten. Dit houdt in 

dat wanneer er bijvoorbeeld te weinig CO2 is, bijvoorbeeld in de sportzaal, dat er dan automatisch 

meer lucht in geblazen wordt. Dat is nu niet. Nu wordt het standaard geregeld. Dit zal in het nieuwe 

gebouw op de Wijchenseweg 6 wel gerealiseerd worden. Hier komen dan ook klimaatplafonds te 

hangen.  

 

B: Zijn er daar naast nog documenten over de sensoren zelf die aanwezig zijn binnen Planon? 

 

I: Ik heb wel wat documenten over gemeten resultaten uit het verleden. Echter moet je voor 

documenten over de sensoren zelf bij IoT zijn. Dit wil ik echter ook niet weten. 

 

Het enige wat ik wil is dat IoT mij een sensor geeft, waarbij ik een dashboard op mijn laptop heb. Het 

enige wat ik dan wil is dat die resultaten vanaf het dashboard gelezen kunnen worden.  

 

B: Dus puur om het overzicht te houden wanneer er stappen ondernomen moeten worden.  

 

I: Ja, precies. 
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BIJLAGE 7: INTERVIEW 2 INTERNE FM-AFDELING 

Naam: Inge van de Laar 

Functie: Teamleider Management Support 

Datum: 16-4-2019 

Doel interview:  

• In kaart krijgen huidig gebouwbeheersysteem 

• Plannen gebouwbeheersysteem Campus 

I: Momenteel werken wij binnen WW8 met warmtewisselaars, warmtepompen en 

luchtbehandelingskasten. Op deze manier verwarmen en koelen wij de lucht uit de buitenlucht. Dus 

lucht wordt vanuit buiten aangezogen, wordt verwarmd of gekoeld in de installatie, en wordt 

vervolgens door de roosters in het plafond uitgeblazen.  

B: Zitten die roosters in iedere ruimte? 

I: Ja, inderdaad. Echter is bij de bouw van dit pand de installatie dusdanig aangesloten dat de 

leidingen en dus filters zijn ontworpen op de ruimte- en kamerindeling. Je hebt namelijk vast wel 

meegekregen dat er problemen zijn met de luchtkwaliteit. Dat komt doordat wij de ruimtes hebben 

veranderd. Op de tweede verdieping bij support hebben ze bijvoorbeeld hele grote problemen met 

de installatie. Dit komt doordat de afdeling eerst bestond uit aparte kamertjes, waardoor er ook 

leidingen liepen naar die aparte kamertjes. Echter is daarna de werkplekindeling veranderd, 

waardoor de installatie niet meer is gebaseerd op het aantal personen in de ruimte.  

B: Dus de werkplekindeling is veranderd, maar de installatie is hetzelfde gebleven? 

I: Inderdaad. Op een gegeven moment hebben we ruimtes helemaal opengegooid, waardoor er 

misschien wel 25 personen in een ruimte werken. Echter is hier de installatie niet op berekend, 

waardoor er klachten komen. Er is namelijk niet genoeg verse lucht in de ruimte. Hij heeft de 

capaciteit simpelweg niet. 

Wat we nu doen op de 2de verdieping; het installatiebedrijf heeft een omleiding gemaakt, zodat de 

verse lucht van de begane grond op de 2de verdieping wordt geblazen. Dit vanwege het feit dat het 

precies is gebouwd op 2004. Wat het huidig systeem heeft zijn aparte regeltechnieken. In iedere 

kamer zit een regeltechniek. Je kunt zelf je (alleen) de temperatuur bijstellen. En luchtvochtigheid en 

CO2 als je het raam openzet.  

B: En is het op de WW6 hetzelfde geregeld? 

I: Op WW6 gaan we het helemaal anders doen. We gaan daar wel werken met warmtewisselaars, 

dus ook daar werken we met luchtpompen. Dus verse lucht wordt ingevoerd, gekoeld of verwarmt. 

Maar wat we daar ook gaan doen, is dat we klimaatplafonds ophangen op WW6, die door middel van 

een soort zoutoplossing werken en een optimaal klimaat belooft. Ze hebben het bij Liander in Duiven 

al. En dat werkt ontzettend goed. De elektriciteit daarvoor wordt opgewekt door middel van 

zonnepanelen. Dus op de kas en op de daken komen zonnepanelen.  

Daarnaast krijgen we in de kas vloerverwarming. Ook krijgen we warmte langs de gevels, aangezien 

het glas zorgt voor veel koude-val. Verder werken we in de zomer met een zware installatie om die 

kas te koelen en open ventilatieramen. Hierdoor wordt er gekoeld door natuurlijke wind. De 

zonnepanelen komen hierbij op de zuidkant. Hierdoor vangen ze niet alleen de meeste zon, maar 
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houden ze voor binnen ook de meeste straling tegen, waardoor er binnen schaduw ontstaat. Aan de 

oostkant worden de ventilatieramen geplaatst, waardoor er natuurlijke ventilatie ontstaat.  

B: En waarom is er binnen WW6 wel gekozen voor klimaatpanelen en niet voor WW8? Of zien jullie 

de klimaatpanelen meer als pilot? 

I: Op termijn willen we het ook op WW8 gaan toepassen. Alleen helaas hebben we geen onbeperkt 

budget. Hadden we dat wel gehad, dan hadden we dat gedaan. Echter moeten we dit in fases 

aanpakken, aangezien er winst gedraaid moet worden. Dus we zetten de klimaatpanelen eerst bij 

WW6 in, omdat we van het gas af willen. Daarnaast hebben we in de kas ook echt een moderne 

techniek. Op het moment dat de technieken in WW6 en de kas helemaal klaar zijn en er weer geld 

beschikbaar is, zullen ze ook in WW8 geïmplementeerd worden.  

B: En waar dien ik dan volgens jou mijn advies op te baseren? Aangezien de nodige dingen al zijn 

geregeld.  

I: Nee, het is nog niet allemaal geregeld. De basis is geregeld, daar komt niemand meer tussen. De 

klimaatplafonds, de zonnepanelen, het klimaat in de kas. Maar waar jij je op zou moeten focussen; 

wat straks heel belangrijk is dat mensen moeten kunnen kiezen waar ze gaan zitten. Dus, ik ben een 

ontzettende kauwkleun. Dus ik zou best een plek willen kiezen via een kiosk of scherm, waarvan ik 

weet, daar is het altijd warm. Dat kan alleen maar met sensoren. Dus jij zet overal sensoren onder. Ik 

kom eraan: ‘Ik ben een kauwkleun, waar is het altijd warm, waar is de lucht goed, waar is het licht 

goed. Dat is een perfecte plek voor mij, daar ga ik zitten’. Te wel de ander zegt: ‘Ik heb het altijd 

warm, van mij hoeft het licht niet zo fel, ik kies die ruimte’.  

Dus dat jij aan de hand van temperatuur, CO2, luchtvochtigheid, licht (geluid) kan kiezen wat jouw 

werkplek of overlegplek wordt. Daar moet jij je denk ik op baseren. Dat is ook waar Jan-Fokke zich op 

richt binnen de werkgroep; hoe kunnen we IoT etc. inzitten in het nieuwe pand. Je kunt niets meer 

doen met de klimaatplafonds. Dat is de basis. Maar wel al die randvoorwaarden er omheen. Wat is 

de beste plek in de kas? Waar zit je het lekkerst qua temperatuur? Die sensoren waar jij je moet 

richten, kun je voor alles inzetten.  

B: Goed dat door dit gesprek de toekomstige situatie wel al duidelijker wordt. Aangezien het advies 

uiteraard wel gekoppeld moet worden aan de dingen die al bedacht zijn.  

I: Ja, inderdaad. De basis staat. Maar die grappige dingetjes, zoals een lichtlamp voor in de winter 

met UV (ik noem maar iets), daar worden mensen blij van en gezond van. Ik word blij van een lekkere 

warme plek waar het rustig is.  

Dus dat jij met sensoren plekken kan gaan uitkiezen, waardoor mensen op de ideale werkplek 

kunnen gaan zitten en het meest gezond kunnen gaan werken. Dat zou mijn idee voor jou zijn. Jij 

kunt niet zeggen dat je aangeeft dat Planon per ruimte de temperatuur moet gaan kunnen instellen. 

Daar heb je niets aan, want dat kan niet. Dat is zonde van het onderzoek. Daar hebben wij niets aan.  

Het moet wel passen tussen je afstudeeronderzoek, maar het is onnodig om op dingen te gaan 

focussen die eigenlijk al vast staan.  

B: Zijn er ook documenten beschikbaar van bijv. de klimaatpanelen die er gaan komen. Aangezien ik 

die informatie zelf nog niet had.  

I: Ongelofelijk veel, maar ook weer niet. We hebben geen bestek, daar zijn we nu druk mee bezig. We 

hebben wel plattegronden. Ook hebben we klimaatplafondontwerpen, hoe ze in de ruimtes hangen. 

Maar daar heb jij zelf minder aan denk ik.  
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B: Dus alles is wel al geregeld omtrent de klimaatplafonds, of alleen het idee dat ze er gaan komen? 

I: Nee, het is ingekocht, we hebben een vast bouwteam met vaste partijen. En de kas is ook 

interessant voor jou. Die kas kun je helemaal vol hangen met sensoren, daar kun je van alles mee. 

Daar willen we een Healthy ontmoetingsplek van maken, waar iedereen naar toe moet en iedereen 

moet zitten.  

Evelien richt zich meer op de voeding en het bewegen van de medewerkers. Jij richt je meer op de 

techniek. Dus plakt dat hele ding vol met sensoren en vertel mensen waar ze het best kunnen gaan 

zitten. Dat geldt voor de werkplekken precies hetzelfde.  
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BIJLAGE 8: INTERVIEW GLOBAL MANAGED SERVICES 

Naam: Marc van der Lienden 

Functie: Application Manager 

Datum: 15-4-2019 

Doel interview: In kaart krijgen wat hij onderzocht heeft 

Aanleiding interview: Bericht Marc over zijn onderzoek wat is uitgevoerd 

Bericht onderzoek 

 

 

1. Kun je meer vertellen over je onderzoek wat afgenomen is omtrent het binnenklimaat? 

Hij heeft een klein onderzoek uitgevoerd, waarbij hij op een maandag medewerkers heeft 

ondervraagd met de volgende vragen: 

 

1. Wat is de reden van het gebruik, 

2. Waar moet de ruimte aan voldoen, 

3. Hoe lang achter elkaar gebruik je hem 

4. Nadere info:+ 

Echter zijn deze vragen gesteld onder een kleine doelgroep van 7 medewerkers vaak in kleine 

concentratieruimtes werken. Hierbij was het doel om in kaart te krijgen wat de ideale 

concentratiewerkplek is volgens een (kleine) groep medewerkers.  

Dit betekent dan ook dat dit onderzoek zeker interessant is om mee te nemen, maar niet geheel 

betrouwbaar vanwege de kleine respons.  

Welke resultaten kwamen hieruit? 

- Wat waren hierbij opvallende resultaten? 

- Wat speelt er onder de medewerkers? 

Uit de interviews kwamen de volgende antwoorden: 

1. Werkplek, concentratie werk, bellen, e-learnings, concentratiewerk, e-learning, werkplek 

2. Daglicht, faciliteiten als scherm, klimaat, raam open, klimaat, echt geluidsdicht, equipment, 

3. Hele dag, paar uur per week/dag, paar uur per dag, halve dag. Hele dag, hele dag, hele dag. 

4. (Vertrouwelijke werkplek) Reserveren!,  Te vaak vol, ramen open, individueel te regelen, 

individueel regelen, geluiddicht, Aanlandplek waar je even wat kan doen. Afstemplekken 

voor even snel, 2 personen, en goed geisoleerd. Mensen blijven thuiswerken, omdat de 

faciliteiten hier niet voldoende zijn. 
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Welke medewerkers zijn hiervoor ondervraagd? 

Medewerkers op de 1e en 3e verdieping die vaak in kleine concentratieruimtes werken. Echter zijn 

deze mensen willekeurig ondervraagd en is de respons klein, waardoor de betrouwbaarheid niet 

geheel hoog is.  

Kan ik de resultaten van het onderzoek bemachtigen? 

De resultaten van dit onderzoek(je) zullen doorgestuurd worden. 

Hoe heb je de interviews/enquêtes gehouden? 

Hij is op een maandag (drukste dag op kantoor van de werkweek) binnengelopen bij 

concentratiewerkplekken op de 1e en 3e verdieping, waarbij hij handmatig bovenstaande vragen 

heeft afgenomen onder willekeurige medewerkers.  

Heb je de medewerkers van tevoren ingelicht? Zoja, op welke manier 

De medewerkers zijn van tevoren niet ingelicht.  

Waar moet ik rekening mee houden voor het houden van enquêtes, wat viel jou op? 

Belangrijk dat het verhaal duidelijk in kaart gebracht wordt. Over het algemeen willen medewerkers 

altijd wel meewerken aan een onderzoek, waardoor er weinig weerstand verwacht wordt. Hierdoor 

zal de betrouwbaarheid ook gewaarborgd blijven.  

Wat is belangrijk om mee te nemen in mijn enquête? Waar moet ik de focus op leggen? 

Uit het onderzoekje bleek met name dat er 3 punten zijn die kwalitatief goed moeten zijn om de 

ideale concentratiewerkplek te kunnen creëren: 

1. Geluidsdicht 

2. Goed klimaat 

3. Goede faciliteiten 

Voor mijn onderzoek zijn de eerste 2 punten van belang. Hier zal mijn enquête dan ook extra op 

gefocust zijn.  

 

 

 

 

 

 

  



92 
 

BIJLAGE 9: INTERVIEW HR-DIRECTOR 

Naam: Wanda Stoop-Zijlstra  

Functie: Global HR Director 

Datum: 15-4-2019  

Doelen Interview:  

✓ Uitleg onderzoek  

✓ Belangrijke gegevens medewerkers verstrekken (verzuim/welbevinden etc.) 

✓ Verstrekken gerelateerde onderzoeken uit het verleden 

✓ Eisen/voorwaarden voor uitvoeren enquêtes 

✓ Eisen/voorwaarden voor uitvoeren metingen 

✓ Waar locaties afdelingen hoofdkantoor bevinden 

Gegevens medewerkers 

Welke gegevens vanuit HRM kunnen interessant zijn voor mijn onderzoek? (Ziekteverzuim, 

welbevinden/gezondheid). 

Vanwege privacy redenen is het niet mogelijk om per afdeling/medewerker in kaart te krijgen wat 

het ziekteverzuim is. HRM geeft daarentegen wel aan dat er geen direct verband is met klachten van 

het binnenklimaat en het ziekteverzuim. Medewerkers komen namelijk met lichte klachten toch wel 

werken.  

Daarnaast geeft HRM aan dat de interessante gegevens voor mijn onderzoek verstrekt kunnen 

worden bij de afdeling FM.  

Zit hier privacy aan voor het verstrekken van deze gegevens? 

De privacy gaat er met name om dat er geen informatie over een individueel persoon naar voren 

komt. Wanneer er op gegevens over groepen worden gepraat, waarbij de individuen anoniem 

blijven, zal dit geen problemen opleveren. Hierbij gaat het vooral over gezondheidsklachten. 

Echter kan er wel naar de beleving worden gevraagd op individueel niveau en kan er gevraagd 

worden of ze klachten wel/niet ondervinden. Welke klachten dit zijn kan wegens de privacy niet 

gevraagd worden.   

Onderzoeken uit verleden 

Zijn er onderzoeken/resultaten uit het verleden die interessant zijn voor mijn onderzoek? (Naast 

tevredenheidsenquête van OR) Kan ik die verstrekken? 

Binnen HRM is er verder niets onderzocht wat betrekking heeft op dit onderzoek. Desondanks geeft 

HRM wel aan dat FM wel relevante gegevens zal hebben die gebruikt kunnen worden voor het 

onderzoek. Hier kunnen de enquêtes dan ook op gebaseerd worden.  

Eisen/voorwaarden enquêtes 

Kan ik enquêtes handmatig afnemen? 

Dit is zeker mogelijk, mits de medewerkers hiervan tevoren van op de hoogte zijn gebracht via mail. 

Echter geeft HRM als tip om de enquêtes online te delen. Dit vanwege het feit dat medewerkers 

regelmatig in bespreking kunnen zitten of een call hebben, waardoor ze het op moment van afnemen 
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niet beschikbaar zijn voor het invullen van de enquête. Dit probleem zal zich niet afspelen wanneer 

de medewerkers zelf de tijd van invullen kunnen bepalen.   

Hoe medewerkers het best benaderen voor het afnemen van enquête. Voor het afnemen eerst 

communiceren? 

Zoals beschreven, kunnen de medewerkers het best benaderd worden via de mail. In de mail zal dan 

een link staan die naar de enquête verwijst. Google Forms of Survey Monkey zijn hiervoor handige 

programma’s.  

Echter dient voor dat de enquête wordt verstuurd, goedkeuring te worden verleend van HRM en FM 

indien privacy.   

Via jullie naar buiten brengen dat ik enquêtes afneem? 

Na de goedkeuring vanuit HRM en FM kan de enquête zelf worden verstuurd via de mail. Hierbij is 

het belangrijk om te benoemen wat de verwachtingen zijn van het onderzoek en waar de resultaten 

uiteindelijk voor gebruikt zullen worden. Daarnaast dient benoemd te worden dat de enquêtes 

anoniem worden verwerkt en dat er toestemming wordt gegeven om deel te nemen aan het 

onderzoek wanneer de medewerkers de enquête invullen.  

Daarnaast is het belangrijk dat er een mail vooraf wordt gestuurd, waardoor medewerkers op de 

hoogte worden gesteld van het onderzoek, waarin ook de noodzaak van het onderzoek beschreven 

staat.  Hierdoor zullen ze de enquête eerder invullen.  

Eisen/voorwaarden met betrekking tot privacy/wetgeving? Staan die op papier? 

(toestemmingsverklaring nodig) 

Er is geen toestemmingsverklaring nodig vanuit HRM voor het afnemen van enquêtes. Wanneer de 

medewerkers de enquête invullen, geven ze automatisch toestemming voor het anoniem verwerken 

van de gegevens. Dit dient echter wel vermeld te worden.  

Enquête anoniem (geen naam, wel kantoornummer/bestemming en afdeling) 

Zoals vermeld, is het belangrijk dat er alleen resultaten worden verstrekt als het gaat om het 

verzamelen van groepsgegevens. Kantoornummers zijn hierbij wel toegestaan om te vragen en welke 

afdeling etc ze werkzaam zijn. Echter dienen de conclusies wel over zijn geheel getrokken te worden.  

Eisen/voorwaarden metingen 

Dienen medewerkers vooraf ingelicht te worden? 

De medewerkers dienen aan de hand van de eerste mail ingelicht te worden van het feit dat ik 

metingen wil gaan uitrichten. Hierbij dient vermeld te worden indien het feit dat medewerkers er op 

tegen zijn, ze dit via mail moeten aangeven. Hierdoor geven ze geen toestemming om het 

binnenklimaat te meten.  
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Locaties afdelingen hoofdkantoor 

Uitleg afbakening onderzoek (‘the camper’). De afdelingen zijn als volgt:  

- Delevoper/tester 

- Cloud agent 

- Support agent 

- SSC (FIN, LEGAL, IM/IT/HRM) 

- Competence center 

- E-learning 

- Inside Sales 

- Project Office 

- Managed Services 

Waar zitten de afdelingen (roomnummers) van de afbakening in het hoofdkantoor in Nijmegen? Is 

hier een document van? 

Naar alle waarschijnlijkheid beschikt afdeling FM over deze gegevens. HRM heeft deze gegevens niet. 

Is bekend hoeveel medewerkers: 

- Totaal op het hoofdkantoor in Nijmegen werken? 

- Totaal werkzaam zijn binnen bovenstaande afdelingen 

- Werkzaam zijn per bovenstaande afdeling  

Deze vraag kan Dimphie de Winter- de Rooij van HRM het best beantwoorden. Er is dan ook een mail 

verstuurd met de vraag om bovenstaande vragen te beantwoorden. Deze resultaten zijn van belang 

om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen peilen.  

Mijn enquête 

Waar moet ik rekening mee houden voor het houden van enquêtes, wat viel jou op? 

Het is met name van belang dat je het doel van het onderzoek duidelijk in kaart brengt. Hierdoor zijn 

de medewerkers op de hoogte van de noodzaak van het onderzoek, waardoor de kans op meer 

respons groter wordt.  

Wat is belangrijk om mee te nemen in mijn enquête? Waar moet ik de focus op leggen? 

Het niet goed kunnen regelen van de luchtcirculatie in het pand is een probleem die vaker aan de 

orde komt.  
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BIJLAGE 10: INTERVIEW LECTURER REAL ESTATE HANZE 

Naam: Willem Fust 

Functie: Lecturer Real Estate; Hanze Hogeschool  

Datum: 16-4-2019 

Doel Interview: Meetkoffer hier geleend. Hij heeft verstand van het meetapparatuur en welke 

meetmethode het best gebruikt kan worden.  

Kun je me wat meer vertellen over de inhoud van de meetkoffer die vanuit de Hanze verstrekt 

wordt? 

Willem zal een bestand doorsturen wat elk apparaat inhoudt. 

Op welke manier kan het best gemeten worden? Is hier een bestaande methode voor die ook 

bewezen is? 

De beste methode is om de feitelijke situatie in kaart te krijgen en de beleving. Dit houdt dus in dat 

de enquête en de meting tegelijk afgenomen dient te worden. Hierbij wordt er per 

afdeling/ruimte/verdieping een meting in kaart gebracht, waarbij ook naar de beleving wordt 

gevraagd.  

Op het moment van meten is het ook handig om de buiten de metingen te doen. Deze factoren 

kunnen namelijk een grote invloed hebben op de resultaten binnen. Voor de temperatuur is hierbij 

weerplaza beschikbaar.  

Uiteindelijk kunnen door middel van de prestatieniveaus in kaart gebracht worden aan welke niveaus 

wordt voldaan.   

Is het een juiste manier om de metingen en enquêtes tegelijk uit te voeren? 

Dit is de juiste manier. Wanneer de enquêtes online worden verstuurd en de metingen op bepaalde 

momenten wordt gemeten, worden ze los van elkaar ingevuld. Hierdoor kan het tijdens het moment 

van invullen van de enquête bijvoorbeeld veel warmer zijn dan dat de meting plaats vond. Hierdoor 

krijg je scheve resultaten. Het dient dus op hetzelfde moment gemeten worden, waarnaar daarna de 

vragen gesteld kunnen worden aan de hand van de enquête.  

Binnen de koffer zit geen debicelmeter? Nu begreep ik vanuit SIFM dat er ook betrouwbare 

debicelmeter-apps zijn? Heb je hier ervaring mee? Welke zijn betrouwbaar? 

Over het algemeen zijn de decibelapps wel betrouwbaar. Om de betrouwbaarheid hierbij te 

waarborgen is het een goede manier om aan het begin van de metingen 3 verschillende apps te 

gebruiken. Hierdoor kunnen de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht worden, waardoor 

de meest betrouwbare app automatisch naar voren zal komen.  

Hoelang dienen de metingen te duren? Zijn er minimale eisen?  

- Elk uur? 1x per dag? 1x per week? 

Er zijn geen minimale eisen verbonden aan de metingen. Het handigst is om gewoon 

momentopnamen te doen, waardoor je ook maar 1x langs alle medewerkers gaat met de meting en 

de enquête.  
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BIJLAGE 11: TOPIC-LIST INTERVIEWS EXTERNE ORGANISATIES 

Soort interview: Semigestructureerd 

Doelen interview:   

- Welke technologieën gebruiken externe organisaties voor het stimuleren van het 

binnenklimaat? 

- Welke ervaringen hebben externe organisaties met die technologieën? 

- Daarnaast een voorbode voor het advies 

Topiclist 

Topic Vraag/activiteit 

Introductie Interview • Voorstellen 

• Uitleg onderzoek 

• Doelen interview kenbaar maken 

• Toestemming vragen voor het opnemen van het 
interview 

Introductie externe organisatie • Kunt u wat meer vertellen over het bedrijf waar u 
werkzaam bent? 

• Wat is uw functie binnen het bedrijf? 

Huidige situatie Planon • Binnen Planon gebruiken ze sensoren om 
temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 te meten. 
Echter wordt er weinig met deze resultaten 
gedaan. Hoe kan hier het best op ingespeeld 
worden? 

Trends en ontwikkelingen (T&O) technologie • Uitleg trends en ontwikkelingen eigen onderzoek 

• Wat zijn volgens u T&O’s op het gebied van 
technologie voor het stimuleren van het 
binnenklimaat? 

• Welke ontwikkelingen staat u achter? Waar heeft 
u vertrouwen in? 

• Op welke manier spelen jullie in op deze T&O’s 
binnen de organisatie?  

Stimuleren Fysische factoren • Welke techniek(en) gebruiken jullie zelf binnen de 
organisatie voor het creëren van: 
- De optimale temperatuur? 
- De perfecte luchtkwaliteit? 
- De juiste lichtinval? 
- De demping van geluid? 

• Hoelang wordt hier mee gewerkt? 

• Welke ervaringen hebben jullie met deze 
technieken? 
 

• Welke oplossingen bieden jullie zelf aan voor het 
creëren van: 
- De optimale temperatuur? 
- De perfecte luchtkwaliteit? 
- De juiste lichtinval? 
- De demping van geluid? 

• (Welke ervaringen hebben klanten hierbij) 

• Welke techniek is het meest gewild? 

Afsluiting • Heeft u nog tips voor mijn onderzoek? 

• Heeft u nog vragen? 

• Bedanken voor het interview 
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BIJLAGE 12: INTERVIEW HEALTH2WORK 

Bedrijf: Health2Work 

Naam: Joel van der Ploeg 

Functie: Ergonomisch Adviseur Binnendienst 

Datum: 3-5-2019 

Doelen interview:   

- Welke technologieën gebruiken externe organisaties voor het stimuleren van het 

binnenklimaat? 

- Welke ervaringen hebben externe organisaties met die technologieën? 

- Daarnaast een voorbode voor het advies 

Introductie 

B: …. Want jullie zijn zelf een adviesbureau als ik het goed heb? 

J: Wij zijn inderdaad een adviesbureau dat adviezen geeft op het gebied van ergonomie. Dat is met 

name de fysieke belasting op het werk, waarbij voor een klein deel ook de luchtkwaliteit etc. wordt 

meegenomen. Maar het is niet zo dat wij de meetapparatuur hebben om bijv. de luchtkwaliteit te 

meten. We zijn adviesbureau die met name is gefocust op de fysieke belasting.  

B: Dus met name gericht op het meubilair? 

J: Ja, meubilair maar ook andere hulpmiddelen bijvoorbeeld tilliften in de zorgomgeving. We hebben 

3 pijlers waar we ons op richten: kantoor, zorg en industrie.  

B: En binnen die pijlers, hanteren jullie verschillende deelonderwerpen? Zoals ergonomische 

oplossingen, dynamisch werken, software etc… Hierbij is denk ik met name het puntje software van 

belang voor mijn onderzoek? 

J: Ja, dat zou kunnen. 

B: Want jullie leveren die software dan ook voor het binnenklimaat? 

J: Nee, niet voor het binnenklimaat. Dat heeft vooral met bewegen te maken. Waar wij dus veel op 

richten is de fysieke belasting, waarbij de belasting bij het zitten heel hoog is. Zitten en staan voor 

een langere tijd is ongezond, waarbij wij proberen om hier dynamiek in aan te brengen. Hoe meer je 

afwisselt van zitten en staan, hoe gezonder het voor je is, aangezien de drukpunten steeds 

veranderen in je lichaam. Daarnaast komt je bloedsomloop hierdoor meer opgang, waardoor je meer 

zuurstof krijgt en je beter kan concentreren, wat uiteindelijk zorgt voor een frisser gevoel. Dat soort 

zaken richten wij ons op.  

Daarnaast hebben wij hulpmiddelen, gelet op kantoor, die voor verlichting kunnen zorgen. Als je 

erosieklachten hebt, kunnen wij d.m.v. een muis of toetsenbord of het anders instellen van de 

werkplek ervoor zorgen dat de fysieke belasting naar beneden gaat. Op die manier zorgen we ervoor 

dat klachten deels of in zijn geheel verdwijnen.  

Als je het dan vervolgens hebt over het binnenklimaat, zit je iets meer aan de kant van de 

projectinrichting. Dat doen wij ook, waarbij je gaat kijken hoe je het kantoorpand indeelt. Wat je veel 

ziet tegenwoordig zijn open kantoortuinen, veel lawaai, veel ruis van andere collega’s die langslopen 

of aan het bellen zijn. Hierbij is de vraag, hoe deel je die ruimtes in, zodat er: 

A. Minder ruis is: Minder prikkels zorgt voor een betere concentratie en een frisser 

gevoel onder de medewerkers.  
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B. Luchtkwaliteit goed is: Denk hierbij aan luchtzuiverende planten. Deze zorgen 

ervoor dat de zuurstof in de lucht goed is.  

 

B: Want leveren jullie zelf ook die materialen voor het stimuleren van die fysische factoren? Of geven 

jullie hier meer advies over? Ik zie namelijk op de site dat jullie bijvoorbeeld diverse verlichting 

leveren. Gaan jullie hierin mee met de laatste trends en ontwikkelingen? Zijn jullie hier voorloper in? 

J: Natuurlijk proberen wij altijd wel met die trends mee te gaan, mits ze van toegevoegde waarde zijn 

op hetgeen dat we al aanbieden. Gelet op verlichting, moet je altijd voor een zo’n natuurlijk mogelijk 

licht gaan, waarbij je een soort van daglicht moet creëren. Het advies is dan ook om minimaal 20min. 

per dag daglicht op je te hebben, wat zorgt voor meer frisheid. Hoe meer je het natuurlijk licht van 

buiten kunt na stimuleren, hoe beter het voor je is qua concentratie.  

Zo heb je bijvoorbeeld uplighters die niet direct op het bureau schijnen, maar die het licht verdelen 

over de ruimte, waardoor het licht veel natuurlijker neervalt op het bureau. Dit is veel prettiger om in 

te werken.  

Dit soort dingen zijn we wel mee bezig. Bij de projectinrichting maken we bijvoorbeeld wel 

lichtplannen, waarbij we de detaillering hiervan overlaten aan een externe expert.  

B: Dus jullie richten je op de eerste plaats op de fysieke belasting, en wanneer er dieper ingegaan 

moet worden op het binnenklimaat, huren jullie een externe adviseur in? 

J: Ja precies. Je moet weten waar je sterk in bent. Zo zijn er partijen die speciaal gericht zijn op 

verlichting die hier veel meer kennis over hebben. Dan vliegen wij die in om daar advies over te 

geven. En dat advies komt dan het in gehele advies vanuit ons wel weer naar voren.  

B: Oké, en in jullie eigen kantoor, hebben jullie daar bijvoorbeeld sensoren hangen voor het in kaart 

krijgen van het binnenklimaat? Hoe zetten jullie zelf techniek in om het binnenklimaat optimaal te 

maken?  

J: Nee, wij hebben zelf geen sensoren. Omdat wij aan de zonkant zitten, gebruiken wij 9 van de 10 

keer het zonnescherm om reflectie op de beeldschermen tegen te gaan. Deze zorgen ervoor dat de 

medewerkers minder snel vermoeid raken. Daarnaast hebben wij LED-panelen onder onze 

akoestische panelen hangen, welke verdeeld licht geven over de gehele ruimte.  

B: Ja, want je zei net ook mooi dat binnen eigenlijk dezelfde lichtinval moet creëren als buiten, 

waarbij je vervolgens aangaf dat een persoon ‘maar’ minimaal 20 minuten daglicht nodig heeft? Dat 

is dan wel weinig… 

J: Ja, 20 minuten echt in de buitenlucht aanwezig zijn. Vitamine D wordt hierbij dan aangemaakt. 

Binnen kantoor blijkt dan ook wanneer de buitenlucht zoveel mogelijk naar binnen wordt 

nagebootst, dit het meest prettig is voor de medewerker binnen.  

B: En gelet op de andere factoren; temperatuur, luchtkwaliteit, geluid. Hebben of geven jullie daar 

ook oplossingen voor? 

J: We doen alles op basis van de mogelijkheden die er zijn. Veel het raam open, voor voldoende 

zuurstof. Daarnaast filters. Maar echt oplossingen voor het binnenklimaat hebben wij hier niet 

geïmplementeerd in ons eigen pand. Er zijn wel apparaten die de luchtvochtigheid kunnen reguleren 
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en de luchtkwaliteit kunnen zuiveren, maar dat is zo specialistisch. Mocht dat nodig zijn in een 

gebouw, dan zoeken wij hierbij de expertise vanuit buiten.  

B: Maar jullie bepalen dan wel zelf of die expertise nodig is? 

J: Ja absoluut. Je krijgt vanuit de werkvloer wel de signalen of er wat aan gedaan moet worden. Uit 

die observaties beslissen wij of dat we hier een bedrijf voor moeten inschakelen.  

Wij zelf proberen altijd in eerste instantie te kijken naar de mogelijkheden die al in de ruimte zijn. Je 

kunt heel veel doen met planten, die ervoor zorgen dat er genoeg zuurstof in de lucht zit. Daarnaast 

zijn er moswanden, die we zelf ook hebben hangen in de vergaderruimte. Hier kun je al veel mee 

doen. Wanneer je geen roosters hebt, moet je toch het raam open kunnen zetten voor de zuurstof 

die nodig is.  

B: Dus als ik het goed begrijp, doen jullie m.b.t. het binnenklimaat zelf niet erg veel, gelet op jullie 

eigen pand?  

J: Klopt 

B: En is het binnenklimaat voor jullie een klein deelgebied waar jullie je op focussen? 

J: Precies, het is altijd een advies wat naast de fysieke belasting komt. Dus heb je het echt over 

projectinrichting, en moeten wij dit meenemen, dan nemen wij dit mee. Maar in eerste instantie 

richten wij ons vooral op die fysieke belasting van de medewerker. Hoe kunnen wij er voor zorgen 

dat de werkplek zo is ingericht dat de medewerker op een gezonde manier kan werken. Daarbij 

wordt wel rekening gehouden met de fysische factoren, maar echt software waarmee het 

binnenklimaat kan worden gereguleerd doen wij vrij weinig mee.  

B: Dus wanneer nodig, huren jullie dan een extern adviesbureau in. Zijn jullie hierbij dan ook op de 

hoogte van de resultaten die vanuit de externe adviseur naar buiten komen? 

J: Ja, dan is er altijd nog overleg of wij wat kunnen betekenen in wat het externe bedrijf adviseert. Of 

moet dit via het bedrijf dat ook het advies heeft gegeven? Hier hebben we overleg over.  

Op een gegeven moment linken wij zelf een bedrijf aan ons plan, dan moet je als ons bedrijf 

natuurlijk ook monitoren of het advies vanuit het extern bedrijf ook daadwerkelijk het advies is waar 

de klant om heeft gevraagd. Uiteindelijk geven wij advies om advies in te winnen bij een extern 

bedrijf, indien nodig. Dit moet je wel in de gaten houden.  

B: Want ik stelde deze vraag omdat ik wel benieuwd ben naar de ervaringen van klanten. Kunt u 

voorbeelden noemen van specifieke oplossingen omtrent het binnenklimaat die als goed ervaren 

worden? 

J: Dat hangt echt per situatie af. In die situatie kan je beter contact opnemen met die bedrijven die 

ook echt binnenklimaatinstallaties/regelaars adviseren en of leveren.  

B: Want het blijft natuurlijk lastig om op basis van de literatuur uit te gaan van ervaringen… 

J: Ja, vandaar dat ik dit zou laten adviseren door een adviesbureau. Hierbij is het wel belangrijk om er 

meerdere te nemen, aangezien iedereen zijn eigen producten natuurlijk aanbeveelt. Hierdoor kun je 

de bedrijven vergelijken en linken aan de literatuur, waarnaar er een advies uitkomt.  
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Wat je toch vaak ziet is dat keuzes worden gemaakt op basis van subjectiviteit. De vraag is vooral of 

dat het ene product relatief beter werkt dan het ander. Ook de literatuur heeft onderzoeken gedaan, 

maar vaak zijn dus onderzoeken weer gelinkt aan een bepaalde instantie wat erachter zit, waardoor 

het onderzoek nog steeds niet betrouwbaar is. Daar moet je goed kritisch naar kijken.  

B: Zelf heb ik ook naar de trends en ontwikkelingen gekeken op het gebied van techniek wat het 

binnenklimaat kan stimuleren. Hierbij kwam vooral naar voren dat er steeds vaker naar 

totaalpakketten wordt gekeken en de focus steeds meer wordt gelegd op het persoonlijk klimaat. 

Merken jullie zelf ook dat, wanneer jullie een extern bedrijf inhuren voor het regelen van het 

binnenklimaat, er steeds vaker een totaaloplossing en of persoonlijk klimaat wordt geadviseerd? 

J: Wij hebben geen contacten met bedrijven die totaaloplossingen bieden. We hebben connecties 

met bedrijven die lichtplannen maken en een ander bedrijf die luchtplannen maakt. Dit is alleen wel 

apart. Wij zitten niet zozeer in de totaalpakketten.  

Echter kan ik me wel voorstellen dat er bedrijven zijn die de oplossingen aanbieden als een totaal 

binnenklimaatpakket, maar doordat wij op dit vlak ons niet specifiek richten, valt dit niet binnen ons 

pakket.  

B: Omdat met name de focus ligt op de fysieke belasting… 

J: Inderdaad. Over de fysische aspecten kan ik je meer vertellen, maar gericht op het binnenklimaat 

houdt onze expertise al vrij snel op. Hier hebben we de externe adviseurs voor.  

Het binnenklimaat is voor ons echt een bijzaak, hier hebben wij niet de focus op. Zo nu en dan wordt 

het meegenomen in het advies. 

Echter kan ik over geluid wel meer informatie verstrekken, aangezien dit ook met de inrichting van 

de ruimte te maken heeft, maar lucht en klimaat is een ander verhaal. 

B: Dus jullie kijken dan bijv. wel naar hoe geluid gedempt kan worden op de werkplek? 

J: Ja, wat je ziet is dat er een trend gaande is waarbij er veel kantoortuinen zijn en er dus veel ruis is 

door de grote open ruimte. Doordat de mensen regelmatig over elkaar heen gaan praten, gaat het 

geluidsniveau ook omhoog. Wat je dan probeert is om zoveel mogelijk afdelingen te kaderen en te 

werken met akoestische materialen waardoor geluid gedempt wordt. Zo kun je plafonds verlagen 

door panelen aan het plafond te hangen en het geluid ook nog eens dempen. Daarnaast kun je 

scheidingswanden plaatsen en kun je werken met plantenbakken die het geluid tegenhouden en 

daarnaast ook zorgen voor extra zuurstof, gelet op het binnenklimaat. Op die manieren proberen we 

het geluid steeds weg te halen.  

B: Je geeft aan dat er steeds meer kantoortuinen komen, alleen uit de literatuur komt steeds vaker 

naar voren dat de kantoortuin achterhaald is en er veel nadelen aanzitten, met name de 

geluidsoverlast. Merken jullie toch dat er nog steeds veel kantoortuinen worden ingericht? 

J: Je merkt juist dat wij heel veel kantoortuinen aan het ombouwen zijn. Jaren geleden is er gekozen 

voor de kantoortuin, waarbij we nu ingevlogen worden om te kijken of ze omgebouwd kunnen 

worden, met name dus gelet op geluidsoverlast. Maar ook het klimaat is lastig te regelen vanwege 

het feit dat de ruimte erg groot is.  

B: En uiteraard heeft iedereen zijn eigen wensen en behoeften… 
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J: Ja, en het flexwerken. Iedereen wilde gaan flexwerken. Dat was de heilige graal, echter is dat het 

ook niet. Mensen willen toch hun eigen werkplek, waarbij het streven is dat het klimaat goed is voor 

die persoon en dat de werkplek zo is ingericht waarbij de fysieke belasting minimaal is. Dat kan 

gewoonweg niet met een algemene werkplek.  

B: Dus zien jullie dan ook steeds vaker dat de kantoortuin ook in zijn geheel wordt vervangen door 

concentratiewerkplekken? Of worden er flexibele wandjes ingezet? 

Ik heb dan ook enquêtes afgenomen, waarbij er inderdaad diverse klachten naar voren kwamen 

vanuit de kantoortuin.  

J: Begrijpelijk. Veel mensen zorgt voor veel warmte en veel geluidsoverlast.  

Zo heb je bijvoorbeeld van die pop-up wanden die je in een kantoortuin kan zetten, waardoor je geen 

aparte ruimte hoeft te maken. Echter kijken we eerst naar hoe je de ruimte zo kan indelen dat er 

afscheidingen ontstaan tussen afdelingen.  

Wat je ook vaak ziet is dat er meerdere groepjes samen werken, die kunnen dan niet van elkaar 

afgescheiden te worden, aangezien ze die samenwerking nodig hebben. Dus moet je gaan kijken hoe 

je de afdelingen zo kunt kaderen, dat ze zo weinig mogelijk last ervaren, maar toch het idee hebben 

dat ze samen aan het werk zijn. Dat kun je doen door plantenbakken, afscheidingen en dossierkasten 

met akoestisch schuim in de deuren die je neer kunt zetten.  En de schermen tussen de bureaus zijn 

belangrijk. Het is belangrijk dat er op persoonlijk niveau weinig overlast is. De komt de gezondheid 

ten goede.  

B: Zien jullie ook steeds meer in de werkplekconcepten terugkomen dat er activiteit gerelateerd 

gewerkt wordt? Dit is volgens de literatuur een trend? 

J: Ja, maar ik denk dat dat een beetje een hybride oplossing is tussen het vastwerken en het 

flexwerken. Dat wordt denk ik een beetje als tussenoplossing gebruikt. Als je echt de perfecte 

werkplek wilt creëren kom je toch weer uit op de vaste werkplek. Ik denk dat het met name 

belangrijk is om werkgroepen te creëren, en die vervolgens op persoonlijk te benaderen wat de 

wensen en eisen zijn. En daarbij een flex-afdeling houden voor medewerkers die even snel komen 

werken maar veel buiten de deur zijn.  

Maar het is niet handig om ochtends medewerkers een flexplek te laten kiezen, omdat je dan onrust 

door de dag creëert omdat de medewerkers dan geen vaste werkplek hebben en ze altijd 

werkplekken tegenkomen die ze niet ideaal vinden.  

Dus ik adviseer zo veel mogelijk vaste werkplekken, waarbij er wel ruimte is voor de flexwerkers die 

dit ook echt nodig hebben voor korte overleggen die een paar uur op kantoor zijn. Zo vermijd je ook 

de lege werkplekken.  

B: Tot slot, zou ik de namen van een aantal externe adviseurs waarmee jullie samenwerken gericht 

op het binnenklimaat kunnen verstrekken? 

J: Uiteraard, ik mail ze door. Hierbij doen we dus het geluid wel zelf, waarbij we vooral kijken naar 

het aantal decibel en de nagalmtijd in een ruimte. Op basis daarvan gaan we schermen plaatsen. Dus 

hier zijn we niet preventief, maar curatief in. Het is niet zoals wij een ruimte gaan inrichten dat er 

geluidsplannen worden gemaakt. Vaak komen bedrijven naar ons toe wanneer er problemen zijn die 

opgelost dienen te worden. Preventief doen we ook, maar dit is met name bij verbouwingen of 

nieuwbouwprojecten. Dan kijken we uiteraard wel direct naar de akoestiek. Dus dat doen we zelf. De 
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lichtplannen gaan via Spinlight. De luchtkwaliteit doen we niet heel veel mee. Voor de temperatuur 

zitten wij zelf ook niet heel diep in.  

Echter werken wij wel met warmtepanelen die op infraroodwerken. Die geven dus stralingswarmte 

af en kun je heel gericht inzetten op een bepaalde werkplek. Hierdoor kunnen medewerkers die het 

in de winter sneller koud hebben dan andere collega’s, zelf de warmte ervaren. Deze zijn dan te 

bevestigen aan het plafond of aan de wand.  

B: Dus die zijn dan ook speciaal bedoeld voor in kantoortuinen? De rest ervaart er geen last van en 

het individueel kan de kou omzeilen. 

J: Ja precies, want het is individuele stralingswarmte, doordat hij van boven komt en direct op de 

werkplek straling geeft. De infrarood zorgt er hierbij voor dat de straling doordringt door de huid, 

waardoor je lichaam van binnenuit wordt opgewarmd, wat je vervolgens heel gericht kan inzetten op 

1 werkplek of een cluster van 4 werkplekken. Voor deze warmtepanelen hebben wij contact met 

Degree-N. Deze worden bijvoorbeeld ook in de zorg ingezet. Het grootste voordeel van deze panelen 

is dat je de persoon heel individueel kunt benaderen en je de gehele ruimte niet hoeft warm te 

stoken. Hier kunnen andere medewerkers weer hinder van ervaren.  

Gelet op koelte werken we zelf momenteel heel ouderwets via een airco. Wat je hierbij op ons 

kantoor vooral is dat er overleg is tussen mensen wanneer deze airco harder of zachter moet blazen. 

Dat blijft natuurlijk lastig te regelen.  

B: Ik heb alle informatie kunnen verstrekken! Bedankt voor je medewerking en tijd! 
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BIJLAGE 13: INTERVIEW MENZIS 

Bedrijf: Menzis 

Naam: Bart in ’t Veld 

Doelen interview: 

- Welke technologieën gebruiken externe organisaties voor het stimuleren van het 

binnenklimaat? 

- Welke ervaringen hebben externe organisaties met die technologieën? 

- Daarnaast een voorbode voor het advies 

Functie: Adviseur Huisvesting 

Datum: 6-5-2019 

I= Ik  

B= Bart 

Introductie 

I: Kunt u een korte introductie geven van u en uw functie binnen Menzis? 

B: Bart in ’t Veld, Adviseur Huisvesting binnen Menzis. Als deelprojectleider verantwoordelijk voor 

het ontwerp en de facilities voor de gehele nieuwe werkomgeving die we hebben gerealiseerd. 

Hierbij was er een grote focus op leefkracht; één van de drie peilers waar het hele concept binnen 

Menzis op is gebouwd. Dat is samenwerken, flexibiliteit en leefkracht.  

I: En je bent hierbij ingehuurd of vast in dienst? 

B: Ik zit vast in dienst en in principe zit ik gewoon bij facilitair. Dat is een functie die begin 2014 

opgekomen is en die geborgd dient te zijn voor in de toekomst, waardoor de kennis ook in huis blijft. 

Menzis heeft dan ook in het kader van practice what you preach, deze functie in stand gehouden. 

Omdat we alles intergraal benaderen en comfort en werkomgeving vanuit facilities altijd heel erg 

gestimuleerd wordt. Maar ik zoek ook vaak de samenwerking met IV, HR etc. Als je 

huisvestingsvraagstukken goed wil aanpakken, dient dat integraal aangepakt te worden.  

Het traject is nu zo goed als voorbij, waarbij in Groningen momenteel de laatste vloeren worden 

gelegd. Hierna is het vooral een borgingsverhaal. 

I: U geeft aan dat de verbouwing zo goed als klaar is. Hoe lang heeft dit in beslag genomen? 

B: Van begin tot eind ongeveer 4 jaar. Met de fysieke verbouwing zijn we in 2017 gestart en eind 

2019 nu wordt de laatste vloer in Groningen opgeleverd.  

I: En in die 4 jaar is gehele kantoor aangepakt? Aangezien op de bovenste verdieping de oude 

kantoorcellen daar nog staan? 

B: Wat we doen, we verbouwen anno 2020. De aanleiding was toen; verouderde panden, een 

krimpende organisatie. Een andere organisatie. Eerst waren we erg operationele organisatie, veel 

backoffice en callcenter. Wat je ziet is dat er een verschuiving komt van minder operationele 

activiteiten en dat de business analisten kant groeit. We verbouwen dan ook alleen wat we nodig 
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hebben anno 2020. Maar, de tijd haalt ons ook alweer in. Je ziet in Enschede dat we eigenlijk nu 

alweer meer ruimte nodig hebben dan dat we toen bedacht hadden. Het is gewoon in beweging.   

I: Jullie hebben het werkplekconcept ingericht naar het AGW-concept. Waarom hebben jullie 

hiervoor gekozen? 

B: Zoals het hiervoor was, hadden we echt een cellenkantoor. Daarbij hadden we een verandering 

van de organisatiestrategie; we zijn een andere koers gaan varen. En eigenlijk alles wat we veranderd 

hebben is ondersteunend aan die nieuwe strategie die Menzis wilde gaan varen. Inmiddels is die ook 

weer bijgesteld, maar vanuit de werkomgeving wilde weer meer transparantie, meer samenwerking 

onderling. In dat opzicht zijn we naar wat meer open ruimtes gegaan, waarbij we echter geen 

kantoortuin wilde. We wilde een ruimte die zou volstaan aan alle ontwikkelingen zoals Agile werken, 

Scrum. Dus dat je een ruimte creëert die toekomstbestendig is, waarbij je op verschillende manieren 

je werk kan doen.  

I: Ik heb inderdaad zelf ook ondervonden uit de literatuur dat de kantoortuin achterhaald is, door 

onder andere de nadelen van geluidsoverlast. Echter gaf je wel aan dat jullie met open ruimtes 

werken. Hoe wordt in deze open ruimte dan geluidsoverlast tegen gegaan? 

B: In het gehele traject is een akoestisch adviseur betrokken geweest. Wat we doen; je hebt 

verschillende typen werknemers. Hierin hebben we onderscheid gemaakt in 3 stempels:  

- De callcenter stempel: hoge interactie, aangezien zij voornamelijk aan het bellen zijn. 

Daarnaast hebben een lage werkplekgebondenheid. Hier moet je meerdere akoestische 

maatregelen treffen. Dat zit hem in de headsets, de materialisering, maar ook op de 

manier waarop je de werkplekken positioneert.  

- Backoffice: Hoge werkplekgebondenheid, declaratieverwerking, maar waarbij weinig 

interactie is. Hierbij is weer een andere geluidsnorm van belang.  

Dus daar hebben we wel degelijk naar gekeken. Daarnaast hebben we mixvloeren. Maar het 

belangrijkst punt wat de geluidsdemping tot een succes kan maken is het persoonlijk gedrag. Gedrag 

bepaalt het succes van het ontwerp. Het begeleidingstraject wat wij hier bij Menzis hebben gelopen 

is een heel zwaar traject geweest, waarbij iedereen meegenomen wordt op zijn of haar niveau. Wat 

we proberen is; we bevorderen het aanspreken van ongewenst gedrag. De een praat wat harder dan 

de ander. Of de een zit te bellen op een plek waar afgesproken dat niet te doen. Het blijft lastig, ik 

denk ook wel dat het nooit helemaal weg zal gaan.  

Het concept is wel zo ingericht dat we de medewerkers op kantoor willen hebben. De thuiswerkplek 

wordt niet gestimuleerd. Het kan uiteraard wel. In het kader van flexibiliteit hebben we laptops, 

Iphones en wordt er gewerkt met Skype for Business.  

I: Binnen Planon willen ze ook de medewerkers weer meer naar kantoor trekken. Momenteel is het 

kantoor redelijk verouderd en willen ze door middel van de Planon Innovation Campus de 

medewerker meer naar kantoor halen.  

I: Met betrekking tot trends en ontwikkelingen op gebied van klimaattechniek, wordt de nadruk 

steeds meer gelet op het regelen van een persoonlijk klimaat, waarbij er steeds vaker voor 

totaaloplossingen wordt gekozen, waarbij alle factoren naar voorkeur kunnen worden ingezet. 

Werken jullie hier ook al mee? 
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B: Nee, wat wel het geval was; het gebouwbeheersysteem was verouderd. Deze zijn geheel 

vernieuwd naar de nieuwste technologieën. Er is momenteel regelruimte op de systemen, maar die 

is redelijk beperkt. Je kan de temperatuur tussen de 21 en 24 graden instellen. Het gebruik in de 

vergaderruimtes wordt soms als slecht ervaren, maar dat komt vaak door een andere inrichting van 

de ruimte. Waar een lage tafel met 6 stoelen staat, zul je altijd wel zien dat er maximaal 6 mensen 

zijn. Een x aantal kuub wordt in de ruimte geblazen bij een x aantal personen. Echter zien we dat er 

bij hoge tafels wordt gestaan er meer mensen in de ruimte zijn dan eigenlijk bedoeld is. Hierdoor kan 

er niet tegen de temperatuur ingeblazen worden.  

Dus een van de dingen waar we geen rekening mee hebben gehouden is bijvoorbeeld een kamer met 

een hoge tafel, waarbij er 10 personen plaats nemen die voor 8 bedoeld is. Vervolgens hebben we 

ook nog een hub geplaats, die ook nog warmte afneemt voor 1 persoon. Dus dan heb je als het ware 

al 3 personen die extra in de ruimte zitten waar het koelsysteem niet tegenin kan blazen. Dus dat is 

een van de tekortkomingen in ons concept waar we nu naar kijken. Misschien moet de blazer in de 

ruimte nog met 1 graden lager blazen of moeten de mensen minder lang vergaderen.  

Zelf ben ik aan het kijken, m.b.t. smart-building oplossingen, dat alle data die je hebt in een gebouw, 

wat je zou moeten koppelen om te zorgen dat je continue comfortabele ruimtes hebt. Wat ik zelf 

graag wil; stel we hebben straks BeSense (sensoren) hier in de overlegruimtes, die maar 1 ding doen 

momenteel. De sensoren meten de factoren en zenden deze door naar het gebouwbeheersysteem. 

Ze werken als het ware maar 1 kant op. Als je nu bijvoorbeeld nu die gegevens kan koppelen aan het 

reserveringssysteem. Nu is het zo dat je een ruimte kan reserveren met de faciliteiten die je wilt. Het 

zou nog mooier zijn als je behoeftes aan deze reservering kan koppelen. Dus dat voor een reservering 

een bepaalde ruimte wordt gekozen voor x personen, met de juiste middelen. Vervolgens krijg je dan 

een uur van tevoren een pushbericht, waarbij het systeem contact heeft gehad met het 

gebouwbeheersysteem en waarbij in kaart komt wat het binnenklimaat van de beschikbare ruimtes. 

Op basis van jouw ingestelde behoeften kiest het systeem dan de juiste ruimte voor je uit.  

Wat er nu vaak gebeurd is dat er sommige ruimtes erg populair zijn, die dus altijd vol zitten. Hierdoor 

heb je ruimtes waarbij meerdere afspraken achter elkaar de ruimte vol heeft gezeten. Tussendoor 

staat dan de deur 5 minuten, maar daardoor zal de temperatuur niet veel veranderen. Het CO2 gaat 

dan ook sneller achteruit dan het klimaat, wat je overigens niet door hebt. Het systeem (Besense) 

moet dan ook in staat zijn om aan te geven dat de gereserveerde ruimte te veel gebruikt is en op het 

moment van de afspraak niet kan voldoen aan de wensen van de gebruiker. Hierdoor dient het 

systeem een andere ruimte in te plannen. Dus door meer systemen met elkaar te laten 

communiceren, mits het platform goed is, moet het mogelijk zijn om constant een comfortabele 

ruimte te hebben.  

I: Dat is een mooi streven inderdaad. Echter heb je het hierbij zelf over vergaderruimtes, maar heb je 

vaak ook te maken met grotere open ruimtes. Hoe wordt dat bij Menzis op een goed niveau 

gehouden? Dat is vanzelfsprekend lastiger te regelen.  

B: Dat gebeurt centraal. Is er geen regelruimte voor de verwarmingen. Daarvoor hebben we 

radiatoren. Er is dan ook geen regelruimte voor de mensen zelf. Echter denk ik zelf ook dat nudging 

hierin belangrijk is. Wie-zit-waar apps, dat je wederom met Besense in kaart brengt wat de bezetting 

is, maar ook dat je een ruimte kiest naar jouw behoefte (concentratiewerkplek of 

samenwerkingsplek) en dat je als gebruiker als het ware gestuurd wordt naar de juiste ruimte. In een 

ruimte is het druk geweest, het is warmer geworden, hij zit aan de zonkant. Ondanks dat deze ruimte 

dan beschikbaar zou zijn, word je toch geadviseerd om in een andere beschikbare ruimte te gaan 
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zitten die meer op dat moment meer overkomen met jouw behoeften. Dus het systeem gaat zelf 

bepalen waar jij moet zitten. Ik denk dat je daarnaar toe moet.  

Ik weet niet of je het kent, het ‘frozen-data-lake principe’. Er is verschrikkelijk veel data, maar we 

doen er verdomd weinig mee. Ik denk dat het goed is om eerst te kijken naar wat je 

organisatiedoelen zijn, wat bij ons samenwerking, flexibiliteit en leefkracht is, waarbij leefkracht 

zorgt voor een comfortabele werkplek. Vervolgens is dan snel de volgende stap om te kijken wat er 

allemaal mogelijk is met die informatie die beschikbaar is binnen het bedrijf.  

Wij van facilitair hebben bijvoorbeeld ook hospitality hoog in het vaandel, waarbij we laatst 

bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd in slagbomen. Wanneer je met je auto komt aanrijden, is je 

kenteken al herkend, kan je meteen doorrijden, gaat er een melding naar de gastvrij dat je binnen 

bent, waardoor je bij binnenkomst ook persoonlijk gegroet kan worden, mits mensen zijn naam 

hebben opgegeven. Je moet je data inzetten voor de doelen die je wilt nastreven. Dus er zijn erg veel 

mogelijkheden, maar we doen er zo weinig gericht mee.  

I: Bij Planon inderdaad hetzelfde. Uit de enquêtes kwam ook naar voren dat er wel wordt gemeten 

en dat de klachten bekend zijn, maar er weinig mee wordt gedaan.  

I: Zie jij zelf nog meer ontwikkelingen op het gebied van klimaattechniek? 

B: Naar mijn mening is het dus vooral belangrijk dat je wat moet doen met de data die beschikbaar is. 

Momenteel ben ik in Enschede bij Menzis bijvoorbeeld bezig met een cloud energy optimizer. De 

Besense en sensoren registreren alleen maar, maar het moet 2 kanten opgaan. Je kan ook zeggen: 

Besense registreert dat het 22 graden is, en ik weet dat over een half uur hier een groep van 6 man 

komt. De blazer moet dan van tevoren gaan blazen. Niet dat je binnenkomt en de blazer nog moet 

beginnen, dan is het al te laat. De sensor zou moeten aangeven wanneer er geblazen moet worden. 

Of wanneer de CO2 slecht is, dit op basis van de sensormetingen beter wordt gemaakt. Het moet de 

andere kant op gaan. 

Momenteel zijn we in Enschede bijvoorbeeld ook met een project bezig. Het weer verandert snel en 

vaak beginnen we met zondag al met het verwarmen van het pand, terwijl er tegelijkertijd ook 

gekoelt wordt; het slaat nergens op. Echter wanneer zondag bekend is dat het maandag bijvoorbeeld 

24 graden wordt, hoeft het gebouw zondag niet opgewarmd te worden. Op het gebied van 

duurzaamheid en efficiency kan je daar al op besparen. Dus door middel van dat soort slimme 

technologieen en het koppelen van data is er veel mogelijk. 

Zelf hebben we een platform en informatiesysteem. Momenteel hebben we 3 dingen waar we ons 

voor inzetten. Dat is ten eerste een slim vergadersysteem. Die is gekoppeld aan ons 

gebouwbeheersysteem, die vervolgens weer zit gekoppeld aan wayfinding. Daarnaast hebben we 

een intelligent gastenontvangst (de slagboom), wat ook allemaal zit gekoppeld aan het 

gebouwbeheersysteem.  

Wat ik heb gedaan is hierbij het volgende: ik heb een marktverkenning gedaan van welke thema’s er 

allemaal zijn en welke data je allemaal kan ophalen. Het is leuk om deze data allemaal te verzamelen, 

maar zolang er niets mee gedaan wordt; het moet wel leiden tot iets. Hierbij heb ik nu dus een beeld 

van wat de mogelijkheden zijn qua koppelingen op het gebied van informatieverstrekking en die 

bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Werkanalyses doen we nu met de 

HAN, maar werkplekbezetting kunnen we nu ook in kaart brengen door middel van wifipunten; een 

slim vergadersysteem. Ontdek je werkelijk organogram, door te kijken hoe mensen zich bewegen, 
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hoe laat ze binnenkomen en het pand weer verlaten. Belangrijke vraag is: wat is het hogere doel? 

Wat is zinvol om te weten?  

We richten ons zelf nu op klimaatvariabelen in het gebouw, veiligheid of bewegingsstromen van 

mensen.  

I: Ja want met betrekking tot de huidige regeling, deden jullie nog niet zoveel toch? Alleen de 

temperatuurregelaar als ik het goed begreep? 

B: We hebben inderdaad geen luchtinstallaties. Maar we kunnen wel alles meten, bijv. CO2 etc. 

Hierbij is wel wat regelruimte ingesteld, maar in principe is alles ingeregeld aan ‘de voorkant’. Het is 

allemaal open source, maar er moet nog een koppeling gemaakt worden bijvoorbeeld het 

weerbericht of de sensoren, waarbij er dus vanuit 2 gemeten wordt. Nu halen we alleen maar data 

op, maar de data moet ook weer terugkomen. Bijvoorbeeld de sensor meet de temperatuur (naar 

boven). Als blijkt dat deze te hoog is, dient het gebouwbeheersysteem door te geven aan de regelaar 

dat deze koeler gezet moet worden (naar beneden).  

I: En met betrekking tot het koppelen, is dit ook al bewezen bij andere bedrijven? Heb jij hierover al 

contact over gehad met andere bedrijven? 

B: Dit is uiteraard besproken, maar daar ben ik niet bij geweest. Het technisch verhaal ligt wat meer 

bij ENGIE en het gebouwbeheer binnen het project vindt onder het deelproject ‘bouw’ plaats. Die zijn 

daar wekelijks mee bezig. 

I: Zijn er tot op heden verbeterpunten vanuit de medewerkers gekomen omtrent het binnenklimaat? 

B: Tuurlijk kan het altijd beter. Ik zeg altijd: het dag dat je iets oplevert, is al het moment dat je achter 

de feiten aanloopt. Als je ziet wat er aan trends en ontwikkelingen in de afgelopen 30 jaar voorbij is 

gekomen, is dit bijna niet bij te houden. Wat vandaag nieuw is, is morgen alweer oud. Maar als je 

kijkt op facilitair gebied, is dit helemaal niet zo spectaculair wat er allemaal is veranderd. Echter is er 

wel steeds meer data, waardoor er ook steeds betere analyses gemaakt kunnen worden. Belangrijk 

hierin is dat je wil ondervangen dat je in plaats van steeds heel operationeel bezig bent (brandjes 

blussen, acute vragen oplossen; korte termijn gericht), je de klant juist kan helpen met de vraag van 

morgen. Ik denk dan ook met de data die je hebt hier sprongen in gemaakt kunnen worden. Je kunt 

mensen ook veel meer sturen in een pand door middel van nudging.  

Op het gebied van leefkracht vind ik dat wij het persoonlijk heel goed gedaan hebben. We hebben 

hierbij een heel breed pallet gepakt; we hebben naar alles zitten kijken wat een bijdrage kan leveren 

aan leefkracht op het gebied van ICT, huisvesting, HR, flexibiliteit. Welke elementen zijn dat? Dus niet 

gelijk inrichten, maar vanuit schaarste behoefte creëren. We hebben een enorm pallet aan 

interventies, zowel het bewust als onbewust verleiden van mensen voor het maken van gezonde 

keuzes. Belangrijk hierbij is om te durven experimenten en reageren op de behoeften. Bijv. niet 

zomaar voor heel het kantoor zit- en stabureaus aanschaffen, terwijl hier helemaal geen vraag naar 

is.  

Er zijn gewoon erg veel manieren waarop je mensen kan stimuleren voor het maken van gezonde 

keuzes. Bij Menzis is het echter zo dat we het niet willen afdwingen; het moet over de verleidende 

weg gaan. Een kroket bijvoorbeeld is nog wel te verkrijgen, maar moet wel naar gevraagd worden. 

Gezondheid is trending en we stimuleren het ook. Wat we doen, doen we heel erg goed. Maar wij 

brengen het niet echt naar buiten. Vaak claimen bedrijven van alles maar valt het in de praktijk vaak 

vies tegen. Of dat er grote investeringen worden gedaan, maar de vraag ernaar helemaal niet is. 
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Heeft het dan zin? Daar moet je wel voor waken. Heel veel dingen die je leest, wordt iets 

geadviseerd, terwijl er vaak ook artikelen zijn die ertegenover zijn en het product niet adviseren. Het 

is helaas niet altijd even rooskleurig. Gezondheid blijft persoonlijk en je moet het goed kunnen 

vermarkten.  

I: Want vanaf hoelang hebben jullie het nieuwe concept nu? 

B: Vanaf 2017 denk ik zijn de eerste vloeren opgeleverd. En we hebben met Anysafe Bouwen en met 

D-docc hebben we een 0-meting en 1-meting gedaan en hebben we allerlei punten doorgelopen, 

waarbij we samen hebben gekeken wat er wel en niet werkt. Hierbij hebben we objectieve en 

subjectieve resultaten opgehaald bij de medewerkers. Mensen hebben zowel enquêtes moeten 

invullen, als dat er interviews zijn afgenomen. Daarnaast zijn er objectieve resultaten opgehaald door 

middel van metingen en gekeken of dit overeen komt met de enquête. Uiteraard heb je hierbij altijd 

te maken met persoonlijke voorkeuren.  

I: Dat is inderdaad de aanpak die ik zelf ook hanteer tijdens mijn onderzoek. Welke klachten kwamen 

bij jullie onderzoek naar voren waar medewerkers klachten van ervaarde? 

B: Nouja, klachten. Menzis is een organisatie waar medewerkers over het algemeen lang blijven 

werken. De demografie is dan ook dat we best een grote groep 50+’ers hebben.  

Daarnaast werkten er eerst afdelingen in een kantoortuin, terwijl die helemaal niet hoefden te 

samenwerken. Je zag een vloer waarbij er gedeeld moest worden, wat eerst niet hoefden. Hierin 

konden ze moeilijk afspraken en ze waren ook niet afhankelijk van elkaar. Voor hun was de 

verandering ook gigantisch groot, waardoor er veel weerstand was. Wanneer er 1 club niet 

meewerkt, werkt de rest ook niet. Hierbij hebben we wel ondervonden dat het belangrijk is dat 

wanneer afdelingen op dezelfde vloer zitten, ze ook afhankelijk van elkaar moeten zijn. Daarnaast zal 

het sowieso soepeler gaan wanneer je een jonge, flexibele en dynamische club hebt, die open staat 

voor verandering. Een van de voordelen was wel binnen Menzis dat we de ruimte al hadden. Er 

hoefden niks verbouwd te worden.  

Maar het blijft persoonlijk. Een mooi voorbeeld, zelf werkte ik in een ruimte met wat jonge gasten, 

waar constant te zon op stond. Echter was de sfeer goed en hadden we nooit klachten. Later 

kwamen op dezelfde afdeling 5 oudere vrouwen te werken, die voornamelijk zitwerk deden en die 

werden om de haverklap ziek, terwijl het klimaat niet veranderd was en ze gewoon binnen de ARBO-

normen vielen. Soms kun je je afvragen, als er alleen problemen zijn met het klimaat, dan is het 

feitelijk wel goed met de andere werkzaamheden.  

Kijk je hebt gebouwen zoals de Edge. Daarbij wordt bij binnenkomst je pas gescand en wordt direct 

het klimaat persoonlijk aangepast aan je wensen. Dat werkt echter vooral in cellenkantoren. In open 

ruimtes wordt dit al lastiger en dient het per werkplek dan te gebeuren. Maar hoever moet je gaan? 

Trek een trui aan als je het koud hebt. Je kan ook doorslaan. Een hele hoop zit hem gewoon in het 

gedrag. Daarnaast komen klachten lang niet alleen door het binnenklimaat, maar zitten er meer 

factoren achter. Denk hierbij aan de privésituatie of dat het weer steeds grilliger wordt. Daarnaast 

zitten er verschillen in de zonkant van het gebouw of hoe het pand gebouwd is.  

Maar we proberen ‘buiten’ wel naar binnen te halen door veel groen aan te brengen en te werken 

met veel natuurlijke materialen. Daarnaast hebben we een ‘greenwall’ bij binnenkomst, waarbij de 

planten door middel van een systeem automatisch worden voorzien van water. De bevordert de 

luchtkwaliteit.   
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I: Hebben jullie nog meer van dit soort technieken, waardoor het binnenklimaat gestimuleerd wordt? 

B: Nouja, ik denk niet dat het alleen techniek is. De kleur groen kan bijvoorbeeld ook al veel doen. 

Het voelt dan alsof je buiten bent, terwijl er eigenlijk geen fysieke planten aanwezig zijn. Maar wat 

we zelf nog meer doen… Ja, heel veel. Door het toepassen van signing, kleuren, natuurtinten, 

natuurlijke materialen, en nudging. Nudging is hierbij voor ons het onbewust laten verleiden voor het 

maken van gezonde keuzes. Dat kan op veel verschillende manieren worden getriggerd.  

Daarnaast hebben we bijvoorbeeld waterpunten, die de gezondheid ook bevorderen. Maar waar veel 

mensen aan voorbij gaan binnen leefkracht, is dat we ook een werkomgeving hebben gebouwd 

waarin geconcentreerd werk uitgevoerd kan worden. Dat is echt wel cruciaal, waarbij akoestiek 

belangrijk is, maar ook met name het gedrag. Het blijft een heel set aan aandachtspunten waarnaar 

je moet kijken. Het blijft en persoonlijk en er zijn een hoop factoren die je daarin mee moet wegen.   

I: Ik heb alle informatie die benodigd is. Bedankt voor je medewerking en tijd! 
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BIJLAGE 14: INTERVIEW PGGM 

Bedrijf: PGGM 

Naam: Arnold Veenema 

Functie: Manager Facility Management 

Datum: 9-5-2019 

Doelen interview: 

- Welke technologieën gebruiken externe organisaties voor het stimuleren van het 

binnenklimaat? 

- Welke ervaringen hebben externe organisaties met die technologieën? 

- Daarnaast een voorbode voor het advies 

Introductie 

B: Om te beginnen, wat voor een bedrijf is PGGM precies en wat is hierin jouw functie als FM’er? 

A: Ik ben Arnold Veenema, Facilitair Manager bij PGGM. PGGM is een pensionuitvoeringsorganisatie. 

Onze klanten zijn grote pensionfondsen. Wat wij doen; doen de administratie voor die fondsen, 

incasseren de pensioenpremies en betalen de pensioenen en uitkeringen. Met het geld wat wij 

incasseren, beleggen we vervolgens en daar proberen wij weer meer geld van te maken. Dus we zijn 

een pensioenbeheerder en een vermogensbeheerder. Dat doen wij voor grote pensioenfondsen 

zoals PFZW, dat is onze grootste klant. Maar ook voor Philips, StiPP etc. Dat is wat wij doen. 

B: En wat is jouw rol binnen PGGM als FM’er? 

A: Ik ben eindverantwoordelijk voor het pand, de installaties, het terrein en alle dienstverlening die 

binnen het pand gebeurt die ervoor moet zorgen dat de mensen hier kunnen werken. 

B: Jullie zijn per 1 april gestart met Heappy, waarbij jullie de eerste klant zijn. Hier worden jullie als 

trendsetter aangeschreven. Kun je dit nader toelichten? 

A: Ik wil ons zelf niet meteen trendsetter noemen, laat dat voorop staan. Maar het is leuk dat 

mensen dat zeggen. Maar m.b.t. tot FM; wij moeten ervoor zorgen mensen veilig en gezond kunnen 

werken. Daarnaast dat bedrijfsprocessen worden gestimuleerd. Populair gezegd, wij maken werken 

mogelijk, makkelijk en leuk. Dat gaat niet alleen over de inrichting, maar ook over de catering, 

schoonmaak etc, maar uiteraard ook over onderwerpen zoals het binnenklimaat. Het binnenklimaat 

moet hierbij wel dusdanig goed zijn dat werken mogelijk en makkelijk is. Hierbij is het wel belangrijk 

dat mensen geen klachten ervaren. En daarin zoek je naar mogelijkheden, nog even los van hoe je 

werkplekken verdeeld en welk werkplekconcept past en gericht op jouw onderzoek, wat je hebt als 

middelen, dat ook voldoende ondersteunt op het gebied van klimaat. Ik spreek zelf altijd over lucht, 

licht en geluid. Daarin zoeken we naar mogelijkheden om te monitoren en beter aan te kunnen 

passen naar specifieke wensen. Je zou ons een trendsetter kunnen noemen dat wij voortdurend op 

zoek zijn naar mogelijkheden omdat te verbeteren.  

B: Vandaar dat jullie zijn gestart met Heappy? 

A: Ja, vandaar dat we zijn begonnen met de pilot Heappy. Heappy is een propositie van Strukton en 

Antea Group. Die hebben een middel waarmee je de klimaatfactoren realtime kan monitoren, 
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waardoor je gericht acties kan ondernemen om dingen te verbeteren. Mijn reactie hierop was; ‘klinkt 

goed, dat wil ik wel eens zien. Laten we daar een pilot van gaan doen binnen PGGM’. Zo is Heappy 

geboren bij ons.  

B: Uiteraard wel pas vanaf 1 april, dus nog vrij pril. 

A: Dat zeker. Het ontwikkeltraject loopt wel al wat langer. Strukton is een strategische partner van 

ons, wij hebben bij hun de gehele facilitaire dienstverlening uitbesteed aan 2 partijen. Strukton doet 

gebouw, installaties en het terrein. De andere partij is Sodexo, die doen alle softservices, alle 

dienstverlening. Met Strukton hebben wij afspraken dat zij ons helpen om te verbeteren. Heappy 

was een van de voorstellen waar ze mee kwamen.  

B: Je gaf aan dat Heappy het binnenklimaat monitort. Dit gaat neem ik aan via sensoren; hoe gaat dit 

in zijn werk? 

A: Het meten van het binnenklimaat d.m.v. sensoren is niet vernieuwend. Ieder redelijk kantoorpand 

heeft al meerdere sensoren hangen waarmee je de temperatuur of CO2 meet. Bij ons was dit 

behoorlijk centraal geregeld. Met name in grote ruimtes had je op een aantal plekken sensoren. 

Maar stel dat ik wil weten hoe het klimaat specifiek op 1 werkplek is, dat kan ik niet doen met die 

sensoren. Wat Heappy als mogelijkheid heeft is dat wij nu echt lokaal dingen kunnen meten.  

B: Dus Heappy is ook gericht op een persoonlijk klimaat? 

A: Als je op bureauniveau metingen zou doen, dan geven ze aan dat het mogelijk is. De pilot doen we 

nu dan ook om te kijken of dat het ook echt mogelijk is in de werkelijkheid.  

B: Streven jullie ook naar een persoonlijk binnenklimaat? 

A: Ik streef niet naar een individueel in te richten klimaat. Bij ons werken namelijk zo’n 1700 mensen, 

dan zou je 1700 klimaatinstallatietjes moeten hebben die het licht, lucht en geluid kunnen regelen; 

Dat gaat niet werken. Je zou wel kunnen denken aan bepaalde zones die je meet of specifieke 

ruimtes. We hebben meerdere vergaderruimtes in het pand. Per vergaderruimte zou je dan kunnen 

meten. Dat is wat Strukton zegt te kunnen met Heappy. Daar hebben zij specifieke sensoren voor die 

je lokaal kan inpluggen en die dan specifiek op die locatie klimaat meten.  

B: En doet Heappy ook het regelen ervan? 

A: Nee, het regelen niet. Het regelen gebeurt via het gebouwbeheersysteem. Het is niet zo dat de 

sensor dat actief beïnvloed, de sensor meet. Op basis van de meetwaarden (waarbij vooraf de ideale 

waarden (streefniveaus) zijn opgesteld) kan worden gekeken of er aan de opgestelde normen wordt 

voldoen. Als er dan gedurende een langere periode meer dan 10% afwijking is van die streefwaarden, 

krijgen we een alarmmelding. Vervolgens komt Strukton en Antea dan met een advies die gebaseerd 

op de resultaten uit de vorige periode. 

Daarnaast kan het ook zijn dat er iemand in een ruimte zit die juist een andere streefwaarde als fijn 

ervaart dan de ingestelde norm. Die persoon past dan zelf de factor (bijvoorbeeld minder licht) aan, 

waardoor er wel een alarmmelding binnen die komt. Die fouten wil ik er nog uithalen. Maar ook 

wanneer bijv. bij temperatuur de streefwaarden tussen 20-23 graden is, en de temperatuur 

voornamelijk 20 graden is. Dan komt er geen melding, maar is het wel goed om rekening mee te 

houden. Hij ligt dan net op de grens. Maar wanneer er wel een rood vlaggetje is, dan wil ik ook dat er 

actie wordt ondernomen.  
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B: Dus als ik het goed begrijp is het grootte verschil met Heappy tegenover ‘gebruikelijke sensoren’, 

dat Heappy naast het meten ook nog periodiek advies verleent gericht op de gemeten factoren.  

A: Inderdaad. Daarnaast zie ik nog een duidelijk verschil. Je hebt met betrekking tot meetnormen aan 

de harde kant; de wetgeving. Daar tegenover ligt ook de vraag wat vanuit het 

gezondheidsperspectief het beste is. Dat 2 lopen niet altijd hand in hand. Dus wat enigszins uniek aan 

Heappy is, is dat er wordt gekeken naar: Voldoet het aan de wetgeving, wat natuurlijk een 

belangrijke vink is. Maar waar het uiteindelijk omdraait, is de gezondheid van de gebruiker. Kan de 

gebruiker ongestoord werken; we meten ook geluid. Vanuit gezondheidsperspectief, bijvoorbeeld 

WELL-certificeringen, als je daar mee naar kijkt, staan er andere dingen dan dat je kijkt naar 

bouwbesluiten. We proberen daarin wel een goede balans te zoeken. Om in een modern 

kantoorpand het bouwbesluit te halen is niet zo moeilijk. Maar het wil niet zeggen dat wanneer iets 

goed is volgens het bouwbesluit, het ook goed is voor de gebruiker.  Het zou in ieder geval niet slecht 

moeten zijn voor de gebruiker (bouwbesluit), maar het moet juist stimuleren 

(gezondheidsperspectief). En dat maakt het uniek. Je hebt de sensor die op vooraf ingestelde 

streefgetallen gaat kijken of er afwijkingen zijn, wat ons zelf de mogelijkheid geeft om bij extreme 

afwijkingen direct te acteren. Voor afwijkingen op de lange termijn, 2 a 3 weken, dan geeft Strukton 

en Antea ons een advies wat we het best kunnen verbeteren. 

B: En die samenwerking van Strukton en Antea voor het geven van het advies krijgt ieder die een 

Heappy pakket aanschaft? 

A: Ja, dat is wel hun propositie. Ze verkopen niet alleen de sensoren, maar de sensoren met het 

advies erbij.  

B: Ja, bij Planon wordt ook gemeten met sensoren, maar wordt er volgens de medewerkers niet altijd 

even goed op gereageerd.  

A: Ja, je weet dan vaak niet wat je er mee moet doen. Binnen Heappy zit duidelijk de koppeling in dat 

je advies krijgt van experts die pijnpunten constateren en hier gedegen advies op kunnen adviseren. 

Het mooie van de propositie van Strukton is dat zij dat ook kunnen uitvoeren. In mijn optiek is 

Heappy niet iets wat je overal in je pand in gaat zetten. Eerst moet je zorgen dat je over een langere 

tijd verschillende ruimtes meet, waardoor je meetnormen kan gaan vaststellen. Maar als je bijv. na 1 

jaar een kantoorvleugel hebt gedaan, ga je naar een volgende kantoorvleugel. Zo kun je de sensoren 

wendbaar op verschillende plekken inzetten.  Of als er ergens meerdere klachten zijn, kun je ze ook 

permanent inzetten. Dat kon eerst ook, maar dan observeer je de resultaten en vind je het vaak lastig 

om te bepalen wat er gedaan moet worden en gaat hier vaak best wat tijd overheen. Met Heappy 

constateren Strukton en Antea direct welke problemen er spelen en wordt er waar nodig meteen 

advies gegeven. Dat is het unieke aan het concept.  

B: M.b.t. de metingen noemde je met name de kleine ruimtes. Worden hierbij grote open ruimtes 

ook gemeten? Aangezien dat veel lastiger is… 

A: De sensoren hebben wel een bepaalde maximum range, anders kloppen de meetwaarden ook niet 

meer. Maar wanneer je een grote open ruimte wilt meten, wordt bijvoorbeeld door Strukton en 

Antea geadviseerd hoeveel sensoren je dan het best kan plaatsen. 

Strukton is meer de bouwer en installateur en Antea meer de gezondheidsexpert.  

B: Heeft Heappy ook de mogelijkheid om de sensoren te koppelen aan de regelaars, waardoor het 

klimaat automatisch beheerst kan worden? 
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A: Dat zit nu niet in de propositie. Die systemen die zichzelf regelen bestaan inderdaad wel, zoals bij 

de Edge. Daar hebben ze sensoren die het klimaat ook daadwerkelijk regelen.  

B: Wat is de reden dat jullie niet voor het dit soort zelfregelingssystemen hebben gekozen? 

A: Ten eerste zit het niet in Heappy. Ten tweede vind ik het erg mooi dat het mogelijk is, maar dat 

zou betekenen dat ik een geheel nieuw gebouwbeheersysteem in het pand moet zetten. Maar als ik 

nu een nieuwbouw zou moeten neerzetten of er wordt een hele grote verbouwing gedaan, zou ik 

wel naar dit soort technologieën gaan kijken. Als je echt een nieuw gebouwbeheersysteem moet 

gaan aanpassen, heb je het over enorme investeringen. Dus dat is voor ons niet realistisch. En 

aangezien de basis hier in orde is, wil je vooral de afwijkingen eruit filteren. Maar zouden we het 

pand weer overnieuw bouwen, zouden we het vast weer anders doen.  

B: Zijn jullie met Heappy begonnen vanwege eerdere problemen in het binnenklimaat? Wat was de 

noodzaak? 

A: Het binnenklimaat is een aandachtspunt. Over de hele linie zijn de gebruikers over het algemeen 

tevreden met de werkplek, maar daar waar ze ontevreden zijn, ligt dit vaak aan het binnenklimaat. 

Dat komt uit een onderzoek binnen PGGM wat gehouden is door Leesman. Daarnaast krijgen we, 

afhankelijk van het seizoen, ook relatief veel klachten; met nadruk op relatief. Het is geen 

zorgenkindje, maar wel een belangrijk dossier.  

B: Helemaal als je zelf als organisatie wilt uitstralen dat je de gezonde werkplek stimuleert. 

A: Absoluut. Met name de temperatuur en luchtvochtigheid komen regelmatig naar voren als 

klachten. Echter is de luchtvochtigheid makkelijk te verklaren, aangezien wij deze niet kunnen 

reguleren. Dat is zoals het is, maar dat is niet zo dat de gebruiker daar altijd even ‘Heappy’ mee is.  

We hebben een werkplek waarbij er vrij veel in open ruimtes gewerkt wordt, waarbij dus een 

belangrijk aandachtspunt geluid, ook wel lawaai is. We hebben dan ook veel harde materialen in het 

pand, wat het qua akoestiek wel een uitdaging maakt. Als je kijkt naar waar de medewerkers het 

meest ontevreden over zijn gaat het wel over de temperatuur en de droge lucht, maar ook over het 

geluid, dat is wel een aandachtpunt.  Licht hierbij in veel mindere mate. Om te kijken hoe we die 

temperatuur, droge lucht en het geluid kunnen verbeteren, gaat Heappy ons daarbij helpen. 

B: Een oplossing voor het geluid, hoe moet ik dat voor me zien? 

A: Dat ligt maar net aan hoe groot het probleem is. We hebben bijvoorbeeld individuele 

concentratiewerkplekken, waarin je verwacht dat het stil is. Echter kan het zo zijn dat er iets 

akoestisch niet goed is afgewerkt, waardoor er veel last van geluid van buitenaf wordt ervaren. Dat 

zou relatief eenvoudig op te lossen zijn. Maar het kan ook de isolatie van het pand zitten, dan wordt 

het al een groter project.  

Maar aangezien Strukton en Antea direct de afwijkingen monitoren en hier direct een advies op los 

laten, zal het advies al klaarliggen wanneer de klachten naar buiten komen. Dat is wel het ideaal 

plaatje toch! Echter is dit niet helemaal ideaal voor Planon, aangezien je dan geen klachten meer 

hebt voor je incident management!  Ik denk dat als wij het als facilitair bedrijf zo goed doen, je geen 

klachten meer krijgt. Dan hebben we nog wel verzoeken, maar zouden we geen quick-meldingen 

meer moeten krijgen. Dat is wel je ultieme doel. Dan heb je geen Planon meer nodig, dus het moet 

ook niet te goed werken! 
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B: Hadden jullie voor Heappy ook al een ander systeem voor het in kaart krijgen van het 

binnenklimaat? 

A: Veel van wat wij nu op microniveau kunnen, konden wij wel al op meso- en macroniveau. Dus ja, 

wij konden in ruimtes temperatuur, luchtvochtigheid meten. Licht- en geluidmetingen zijn overigens 

wel nieuw. Maar met Heappy is dit ook op veel kleinere schaal mogelijk. Dat is dus de aanvulling 

daarop.  

B: Jullie zijn vanaf 1 april begonnen met Heappy. Nog erg pril, maar wat zijn tot nu toe de ervaringen? 

A: Het moet zich echt nog bewijzen. Wij zijn de launching customer voor Strukton in deze. Dus het 

systeem werkt zelf ook nog niet 100%, ze zijn zelf ook nog aan het sleutelen. Dat maakt het ook dat 

we het in partnerschap doen en het voor ons een relatief goedkope pilot is. We helpen elkaar als 

ware om het systeem te ontwikkelen.  

We hebben dan ook de eerste rapportages wel al binnen, maar we wachten nog op ons eerste 

verbetervoorstel, wat we volgende week binnen krijgen. Dan ben ik erg benieuwd. Daarnaast moet 

het dashboard ook nog life gaan. Eigenlijk zou dit wel al vanaf 1 april moeten zijn. De rapportages zijn 

hierbij wekelijks en advies maandelijks. 

Met betrekking tot de pilot, gebruiken we Heappy nu bij 5 ruimtes; nog een kleine pilot dus.  

B: Dus het zou kunnen dat je elke maand nieuwe producten moet aanschaffen? 

A: Dat gaan we beleven, ik ben echt benieuwd! 

B: Zijn er tot nu toe verbeterpunten omtrent Heappy? 

A: Nouja, als je gaat starten wil je natuurlijk altijd dat de opleverdatum helemaal gehaald wordt, dat 

je alles kan gebruiken. Dit is niet helemaal gelukt. Daarnaast wil je natuurlijk dat de adviezen super 

strak zijn, maar dat is natuurlijk nog afwachten. 

Maar het blijft een gezamenlijk proces waar we inzitten. Dat heeft ook zo zijn charmes. Ik zie Heappy 

dan ook wel als een ‘no-regret verhaal’. Als het niet werkt, dan hebben we het in ieder geval wel 

geprobeerd. Als het wel werkt, dan hebben we ons voordeel ermee. Anders moeten we naar iets 

anders zoeken. Maar zo slecht is het binnenklimaat hier niet, dus we verwachten niet dat we een 

heel groot probleem oplossen. Wanneer bijvoorbeeld het ziekteverzuim op 10% ligt en er relaties 

kunnen worden gelegd met het binnenklimaat, is de noodzaak wat hoger. Dan zal het budget 

hiervoor ook wat groter zijn. Bij ons is dat onder de 3%, dus geen reden voor onrust. Want ook 

wanneer je Heappy over heel het gebouw wilt, zal dit een flinke investering zijn. Vandaar eerst de 

kleine pilot.  

Er was geen urgentie, maar meer het besef dat ze iets willen verbeteren en dat ze dit samen willen 

doen met de nieuwste techniek. Vanuit de filosofie dat een pand er niet staat voor het pand zelf, 

maar dat hij er staat voor de gebruiker. De gebruiker moet centraal staan. Dat kun je met Heappy 

nastreven. Misschien ook wel met andere tooling, maar die ben ik niet tegengekomen.   

B: Maar, er speelde natuurlijk wel iets, zoals de klachten vanuit de medewerkers over het 

binnenklimaat. 

A: Zeker, er waren klachten over het binnenklimaat. Die zul je ook altijd hebben. Je houdt altijd wel 

10% van de mensen die niet tevreden zijn.   
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B: Maar je zit er uiteraard nu wel kort op door het monitoren van het klimaat en het ophalen van 

adviezen.  

A: Inderdaad. We hopen dat het een succes wordt. Wanneer dit het geval is, moeten we gaan 

nadenken of dit op meer plekken kan gaan werken. 

B: Hoe ben je eigenlijk bij Heappy gekomen, als eerste klant zijnde? 

A: In dit geval is Heappy bij ons gekomen. Maar dat past wel in het partnership wat we hebben met 

Strukton. Waarin we elkaar op alle facetten proberen te helpen. Zij in het verbeteren van het 

gebouw, gezonder maken van het gebouw. 

B: Hoelang zijn jullie bezig geweest met de voorbereidingen voor Heappy? 

A: Dat valt aan onze kant wel mee. Wij hebben alleen vermeld welke ruimtes, welke streefwaarden 

we willen. Deze zijn geadviseerd door Antea, maar moesten wel worden gevalideerd door ons.  

Echt qua tijd heeft er voor mij misschien 40 uur in gezeten. Ik denk dat ik meer tijd kwijt ben aan dit 

soort gesprekken dan de implementatie voor het pakket zelf. Vooraf zijn er wel veel gesprekken 

geweest, maar die reken ik voor het gemak even niet mee. Daarnaast hebben we 1x in de maand een 

meeting van 2uur om de adviezen door te nemen. Het was een betrekkelijk kleine tijdsinvestering.  

B: En wachten jullie nu totdat het systeem helemaal 100% klaar is, of wordt er al met meerdere 

klanten gesproken? 

A: Ja, ik weet dat ze bezig zijn met meerdere klanten. Voor mij is met name van belang om te kijken 

of Heappy wat voor PGGM is. Daarin help ik hun als eerste klant zijnde ook, waardoor de pilot ook 

relatief goedkoop uitviel.  

B: Zou je tot nu toe Heappy aanraden aan andere bedrijven? 

A: Dat is nu nog kort dag om aan te geven. Als ze doen wat ze zeggen dat ze doen, zou ik het 

aanraden. Maar waarom me met Heappy zijn gaan piloten en niet op zoek zijn gegaan naar een 

ander systeem wat hetzelfde zou kunnen, is dat het aanvullend is op wat je al hebt. In ons geval ook 

omdat het makkelijk integreert kon worden in de dingen die we al hebben, omdat er al een koppeling 

bestond tussen ons gebouwbeheersysteem en de software die Strukton gebruikte, aangezien hun 

onze diensteverlening doen. Dat maakt het voor ons een makkelijke keuze. Daarnaast het feit dat je 

het op kleine schaal kunt inzetten, vanwege het feit dat het losse sensoren zijn.  

B: Waar worden die dan geplaatst? 

A: Aan de wand of een bureau. Daar zijn we overigens ook nog naar aan het kijken, de juiste 

plaatsbepaling.  

Dus het is nog te vroeg om te zeggen dat ik het aanbeveel. Maar er zit genoeg potentie in om er 

nader onderzoek naar te doen. Echter beveel ik wel de combinatie Strukton Antea aan, aangezien zij 

hier wel heel serieus mee bezig zijn. En de mooie koppeling tussen het meten en het advies geven 

hierin. Ga niet alleen meten, maar ga iets doen met die meetwaardes doen! Ik raad de koppeling dan 

ook zeker aan voor bedrijven die niet de expertise in huis hebben om keuzes te maken op het gebied 

van binnenklimaat en gezondheid.  

B: Want je gaf aan dat Heappy makkelijk te koppelen was aan het gebouwbeheersysteem. 



   

 
116 

A: We hebben een gebouwbeheersysteem van Sauter. Daarvan is de managementsoftware van 

Strukton is Pulse. Sauter en Pulse zijn hierbij aan elkaar gekoppeld, dus alles wat Sauter uitleest, kan 

Strukton in Pulse zien, waarin wij ook kunnen kijken. En Strukton kan Pulse dan weer makkelijk 

combineren met de Heappy software. Zo kan er steeds worden vergeleken of de sensoren van 

Heappy dezelfde waardes geven als het gebouwbeheersysteem aangeeft. Zo kan er gecheckt worden 

of dat er eventuele sensoren of systemen niet werken.  
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BIJLAGE 15: INTERVIEW IM-CONSULTANT 

Naam: Tania Somsen 

Functie: Information Management Consultant 

Datum: 13-5-2019 

Doelen interview: 

• Planon intern (PEIS) begrijpen  

• Randvoorwaarden koppelen sensordata aan bepaalde processen 

Introductie 

B: Wat houdt PEIS precies in en wat is jouw functie hierin? 

T: Wij gebruiken onze eigen software binnen Planon, waar we 2 implementaties van hebben; PCIS en 

PEIS. PCIS is gericht op klanten. Daar maken we licenties voor onze klanten in en supportdesk werkt 

hiermee. PEIS is gericht op onze interne processen. Wat we daar mee doen zijn zaalreserveringen, 

leave-requesten en stukje klimaatbeheersing etc.  

Zelf ben ik eigenaar van de applicaties, waarbij ik dus alle wijzigingen beheer die we door willen 

voeren; deze lopen dan ook via mij. Ik ben dus eindverantwoordelijk op het gebied van PEIS en PCIS. 

Daarnaast doe ik ook heel veel beheer zelf. Binnenkort ga ik naar managed services, waar we al mee 

bezig zijn. Hierbij krijg ik wel een beetje ondersteuning, maar voor het grootste deel doe ik dit alleen.  

B: Dus er worden momenteel twee systemen intern gebruikt, waarbij PEIS het binnenklimaat in kaart 

brengt. Voor welke interne processen wordt PEIS nog meer gebruikt? 

T: Bij InTouch is dat onder andere te vinden. Je gaat naar organization – 811 internal IT – Business 

Applications – PEIS. Hierin vind je een overzicht van de belangrijkste processen die we ondersteunen. 

PEIS is hierbij bedoeld voor alle interne processen. Dit zijn: 

- Acces management: Toegangsbeheer – Toegangskaarten worden hierin opgeslagen.  

- Assetmanagement: Deze laptop staat op jouw naam. Dat is ook in InTouch 

terugvinden. Veel formulieren worden dan ook gekoppeld met PEIS en zijn hierin 

terug te vinden.  

- Incident management: Heeft met zelfservice te maken. Wanneer je zelf een 

probleem hebt met bijvoorbeeld je computer, kan dit worden aangeven bij 811.  

- Lease Contracts (Planon Netherlands): Dit is alleen voor Planon Nederland, maar alle 

leaseautocontracten worden hierin beheerd.   

- Leave Requests: Registratie en goedkeuringen voor verlof en vrije dagen  

- On- and offboarding: Wanneer medewerkers naar andere locaties binnen Planon 

dienen te vliegen 

- Purchase requests: Inkoopverzoeken vanuit de afdelingen dient via dit systeem te 

gaan 

- Room reservations: Het reserveren van ruimtes gaat via PEIS. Ook wanneer mensen 

niet op komen dagen kan een reservering hierbij na bepaalde tijd vervallen en de 

ruimte worden vrijgegeven. Dit wordt gemeten door sensoren op de eerste 

verdieping. Onder deze sensoren vallen ook de huidige metingen van het 

binnenklimaat!  
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- Visitors: Bezoekersbeheer. Wanneer bezoekers afspraken maken wordt dit hierin 

opgeslagen. Daarnaast een melding naar de medewerker wanneer ze aanwezig zijn.  

- Workplace management: Dit raakt natuurlijk ook het reseveringsverhaal. Op alle 

werkplekken hebben we sensoren zitten, ook op de flexplekken, waarbij gemeten 

kan worden wat het gebruik is. Dit betreffen alleen de benutting en bezettingsgraden 

van de ruimtes. De klimaatmetingen zijn alleen op de eerste verdieping! 

- Travel:  

De metingen van het binnenklimaat worden niet gezien als een los proces, maar worden gemeten en 

gepresenteerd in dashboards. Deze worden in kaart gebracht via het beeldscherm op de eerste 

verdieping en zitten gekoppeld aan PEIS.  

B: Zijn jullie op het moment met nog meerdere onderwerpen bezig om te koppelen aan PEIS? Zijn er 

nog veranderingen die eraan zitten te komen?  

T: Op het gebied van sensoren? 

B: Ja 

T: Ja, dat willen we wel meer gaan doen. Een stukje beheer komt bijvoorbeeld bij managed services 

te liggen, ook een eigen partij van ons. Hierdoor hopen we meer ruimte te krijgen om het meer als 

showcase te gaan gebruiken. Zeker met betrekking tot het nieuwe pand zijn hier genoeg 

mogelijkheden voor. Echter liggen hier nog geen concrete plannen voor.   

B: Is het een randvoorwaarde dat de sensoren die (eventueel) worden aanbeveelt, aan PEIS 

gekoppeld dienen te worden? Of kan een totaalpakket met hardware en software ook realistisch zijn, 

wat dus los van PEIS staat.  

T: Als het gaat om het binnenklimaat? 

B: Ja, en of het hierbij mogelijk is om een bepaalde software te koppelen aan PEIS, of dat er alleen 

hardware kon worden aangeschaft die gekoppeld dienen te worden aan PEIS? Is het een 

randvoorwaarde dat het aan PEIS gekoppeld dient te worden? 

T: Daar durf ik geen uitspraken over te doen. In principe zeg ik dat we zoveel mogelijk PEIS moet 

gebruiken. Als we weer met een andere software gaan werken, ga je een heel ander traject in. De 

voorkeur is het wel om het aan PEIS te koppelen.  

B: Want werken de huidige sensoren, die gekoppeld zijn aan PEIS, via wifi? 

T: Dat weet ik zelf ook niet precies.  

B: Want heb je zelf wel de beschikking over de metingresultaten? Of heb je alleen de sensoren 

geïnstalleerd.  

T: Ik heb aan de sensoren zelf vrij weinig geïmplementeerd. Jos Croes heeft met name de 

implementatie gedaan, die zelf ook de dashboards heeft gemaakt. Hij kan je dan ook meer over de 

techniek vertellen.  

Maar met betrekking tot PEIS, hebben we binnen het systeem ‘measurepoints’, waarbij de 

metingresultaten binnen komen. PEIS is gewoon een database, waardoor de metingen vanuit de 

sensoren worden uitgelezen en geregistreerd in PEIS. Op basis van die gegevens in PEIS, kunnen de 

dashboards gemaakt worden.  
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B: En die dashboards worden door een ander programma gemaakt, of ook door PEIS? 

T: Die dashboards zijn zelf gemaakt door Jos Croes. Ik weet niet of dit standaard dashboards zijn, 

maar daar kan Jos jou alles over vertellen.  

B: Jij bent verantwoordelijk voor alle processen binnen PEIS? Heb jij die ook zelf opgesteld? 

 

T: Nou, voor een deel bestonden de processen al toen ik het overnam. Maar waar we bij Planon 

tegenaan lopen is dat we bij veel onderwerpen geen proceseigenaar hebben. Hier zijn we 

momenteel druk mee bezig. Dus ik beheer de applicatie, maar dat we niet meteen zeggen dat je ook 

proceseigenaar bent.  

B: Zijn er nog meer processen die je wilt koppelen aan PEIS? 

T: Ja, maar die moeten nog geconcretiseerd worden. Managed Services dus en daarnaast willen we 

een roadmap in PEIS maken. Maar concreet is daar nog weinig over bekend.  
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BIJLAGE 16: INTERVIEW BUSINESS ANALYST  

Naam: Jos Croes 

Functie: Business Analyst 

Datum: 23-5-2019 

Doelen interview:  

• Randvoorwaarden inzet techniek 

• Voorlopig advies voordragen  

 

Introductie dmv presentatie 

J: Nogmaals een valide goed onderzoek; goed opgebouwd. Als je naar de toepassingen kijkt, dan 

moet je het volgende concluderen. Wat IoT is weet je wel: we kunnen meten en we kunnen met die 

metingen wat doen. Naarmate we meer kunnen meten, hebben we ook meer data. In het verleden 

kwam een stukje data (bijv. in Planon) in het algemeen terecht in de vingers van iemand die het 

intoetste. Dit was vaak gedateerde data. IoT heeft hierin veranderd dat er nu live data beschikbaar is.  

Dus ons idee met Planon en IoT is, wat nog niet helemaal gerealiseerd is: Planon vraagt overal data 

op vanuit allerlei onderdelen ➔ doet daar iets slims mee; Planon procest de data in het IoT eco-

landschap (daar zitten allemaal metertjes in, systemen die willen communiceren met elkaar; maar hij 

kan ook berichten sturen (dus het meten van temperatuur, co2 etc.).  

Het ideale scenario zou zijn: We meten het allemaal; die gegevens hebben we. Er wordt een bericht 

gestuurd naar het gebouwbeheersysteem (die de airco’s etc. sturen), dat vanuit Planon wordt 

aangestuurd (op de slimheid die Planon in kan brengen).  Dat is een ultiem idee van IoT. Je hebt hier 

wat meer passieve en wat slimme elementen in. Maar er kunnen ook meer slimme elementen 

samenwerken. Zover zijn wij nog lang niet; we zijn bij Planon in principe pas in fase 1. Dat betekent 

dat we data alleen kunnen meten en publiceren. En dan hangt het niet van Planon af, maar van de 

sensoren wat je precies kan meten.  

En inderdaad, eerst waren sensoren een aantal jaar geleden echt alleen bedoeld om bezetting te 

meten. Dat is ook de beste business case, aangezien het efficiënter gebruik van ruimtes veel 

kostenbesparingen met zich meebrengen en je makkelijk kan berekenen wat je terugverdientijd is. 

Hier zijn we dan ook mee begonnen met het meten van de bezetting. Daarnaast hadden we zoiets 

van: Als je dan toch het management van de werkplekken gaat doen, ga dan ook eens kijken naar 

een healthy workplace. Alleen zelf zou het nogal duur zijn om het klimaat in een heel IoT-systeem te 

meten. Dan kun je beter een metertje aan de muur hangen die zegt wat de CO2 op dit moment is. Als 

er een heel IoT-systeem op ingericht is, gaat de software ook iets met die data doen. Nu tonen we 

dat wel op een scherm en houdt Planon de gegevens uit het verleden vast. Je kan dus op basis van 

het verleden analyses maken waar de pijnpunten liggen. Maar nu zie je dat er elke maand weer 

nieuwe mogelijkheden bijkomen die de sensoren kunnen meten. In het begin kon je temperatuur en 

luchtvochtigheid meten, geluid en licht zijn er eigenlijk later bij gekomen. Nu willen we deze wel gaan 

meten en willen we ook vluchtige organische stoffen en pollen meten.  
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B: Die willen jullie ook gaan meten? 

J: Als we daar de sensoren voor hebben wel ja. Het hangt niet van Planon af, maar van de hardware. 

Daarnaast willen we ook naar het stofgehalte kijken. Door de vloerbedekking is dit interessant. Als 

hier de zon naar binnen schijnt, zie je de stofdeeltjes vliegen en dat adem je weer allemaal in. Dat zijn 

allemaal mogelijkheden.  

Dan kun je zeggen: Ik heb de gegevens gemeten (het is niet dat Planon beperkt. Het systeem kan al 

die informatie wel aan), maar hoe kan ik die gegevens nu gebruiken? Aangezien ze loop van de dag 

variëren en erg persoonsgebonden zijn. Dus de vraag is hierbij: Wat kan ik nu doen met al die IoT-

metingen, om het welbevinden (% ontevredenheid) naar 10% te brengen. Dat is een goede vraag.  

In een ultiem IoT eco-landschap kun je zeggen (puur theoretisch): Ik meet overal, van al die metingen 

proces ik die waardes. Ik weet precies waar jij zit, je hebt een profiel aangemaakt waarbij je jouw 

eigen klimaatbehoeften hebt aangevraagd. Hierbij wordt alleen gezorgd dat je je eigen microklimaat 

hebt. Dan dient het Planon systeem niet alleen alle informatie te verwerken, maar dit vervolgens ook 

weer door te sturen naar de klimaatinstallaties. Echter is dit te duur en die mogelijkheden hebben we 

ook nog niet.  

Als je nu in onze realistische situatie kijkt, kunnen we het monitoren.  

B: Dus het huidig systeem meet de informatie en stuurt het naar het gebouwbeheersysteem. 

J: Zelfs dat niet eens. De systemen die we nu hebben gaan nog maar zelden naar het 

gebouwbeheersysteem. Planon krijgt de data binnen en kan die data mooi projecteren en krijgt een 

notificatie wanneer deze waarde te hoog is.  Maar het is niet zo (we kunnen het wel, maar is nog 

nergens echt gedaan) dat er een berichtje naar het gebouwbeheersysteem gaat.  

B: Waarom is daarvoor gekozen? 

J: Omdat die gebouwbeheersystemen nog niet zo IoT-opgezet zijn. Als je nu een 

gebouwbeheersysteem hebt (software met hardware), bijvoorbeeld Priva. Die hebben hun eigen 

gesloten IoT-systeem. Dat is hier ook. Het systeem weet de temperatuur, en bepaald dan zelf wat die 

doet. Net als de lampen. Er zit een sensor op die bepaald of de lamp aan of uit moet, maar voor de 

rest doen we er niets mee. Net als dat je een losse lamp bij de Gamma koopt, die hebben hun eigen 

gesloten systeem en dat is het. Dat zijn de meeste gebouwbeheersystemen nu ook. Het is een beetje 

toekomstmuziek om te kijken hoe je dat allemaal met een slim, configureerbaar en controleerbaar 

orgaan als Planon allemaal zou kunnen sturen. Nu is het echt nog: Ik monitor de gegevens en kan er 2 

dingen mee doen: 

1. Ik kan ze tonen en de mensen die er iets mee willen kunnen er inzicht in krijgen (live-

metingen) ➔ een goed idee hierbij is om de klimaatcondities hierbij te combineren met de 

kiosk! Dan kun je een ideale werkplek qua persoonlijk klimaat kiezen. Uiteraard wil niemand 

een werkplek met hoge CO2-waarden. De temperatuur, licht en geluid zijn hierin wel 

belangrijk.  Een goede oplossing zou dus kunnen zijn: Laat al die metingen jou helpen met het 

vinden van een goede werkplek. Dat is quick-win die met het huidige systeem mogelijk is.  

2. Inzicht krijgen in historische gegevens ➔ Dit is voor het gebouwbeheer interessant. Die 

kunnen kijken naar verbanden, pieken en dalen. Hierdoor kan gekeken worden of dat het 

gebouwbeheersysteem eventueel anders afgesteld dient te worden. Dat hij misschien meer 

energie verbruikt, maar wel meer lucht van buiten haalt. Of misschien dien ik wel 

automatische ramen beschikbaar te stellen.  
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Het probleem is, het klimaat is niet voor jou alleen. Je doet het voor een hele hoek van het gebouw 

of een hele etage. Je kunt wel bijvoorbeeld zeggen dat je wat koelere en warmere hoeken verdeeld.  

B: Hier zat ik voor mijn advies ook aan te denken. Dat je inderdaad verschillende standaarden instelt 

in ruimten, waardoor je op basis van die standaarden kan kiezen welke ruimte bij jou past.  

Zitten de sensoren ook gekoppeld aan Planon intern? 

J: Kijk, in dat landschap is Planon wel het element wat de data ontvangt en er iets mee doet. Je hebt 

een systeem nodig dat er wat mee doet, dat is Planon. Alleen meten heb je niets aan. Daarbij kunnen 

we met allerlei sensoren werken, dat is niet zo’n probleem. Mbt de sensoren die we nu hebben, die 

zijn helemaal los en zijn niet geïntegreerd in Planon, waarbij dus gekeken wordt naar de data van nu 

en historische data. Eventueel kunnen we op basis van historische data inschatten hoe druk het 

bijvoorbeeld wordt in de toekomst. Doen we nu niet zoveel mee. 

B: Dus als ik nu voor mijn advies nieuwe sensoren adviseer, dan blijft de huidige software van Planon 

en is dit ook mogelijk om te koppelen? Hierin zijn ook nog veel mogelijkheden?  

J: We hebben wel veel meer mogelijkheden binnen Planon dan we hier allemaal tonen. Dat is ook het 

idee van het nieuwe gebouw. Laat eens wat meer zien wat we kunnen. We meten nergens geluid, 

dat kan wel.  

B: Kan dat ook binnen de huidige sensoren? 

J: Nee dat niet. Daarnaast hebben bijvoorbeeld aparte sensoren voor de bezetting, het klimaat en 

eentje voor het licht. Zo is er bijvoorbeeld een partner van Planon die al die sensoren gekoppeld 

heeft. Daarbij zit ook nog een beacon, waardoor je kan zien waar je bent of kan zien waar een 

product zit. Dat moet je zorgen dat die apparaten kunnen aangeven waar ze zijn. Daarnaast is het 

hierdoor ook mogelijk om van A naar B te lopen.  

Je ziet dat de hardware kant enorm snel gaat. Maar ook echt iets doen met die data gaat een stuk 

langzamer.  

Het ultieme doel van IoT is: alle apparaten kunnen met elkaar communiceren, waarbij een paar 

slimme apparaten bepalen wat er moet gebeuren. Als ik nu wil dat het 5 graden koeler moet worden, 

kan Planon software daar voren op basis van heel veel informatie die het systeem zou hebben. 

Planon zou dit wel kunnen, maar er zijn nog geen systemen die dat weer kunnen ontvangen. 

Misschien dat dit over 2/3 jaar wel mogelijk is.  

Mensen gaan niet even het gebouwbeheersysteem vervangen door het door een smart-systeem te 

laten besturen. Dat doe je bij een nieuw gebouw. Alleen bij business cases die makkelijk terug te 

verdienen zijn. Misschien in een later stadium wanneer de technologieën goedkoper zijn geworden. 

Een gebouw waarbij alles met elkaar communiceert is nog toekomstig idealisme.  

Er zullen best gebouwen zijn die het hebben, er zijn altijd bedrijven die als eerste hiermee zijn. Maar 

die hebben hier natuurlijk als eerste een fortuin voor betaald. De eerste smartphone was ook erg 

duur, nu niet meer. En dat is met IoT nu ook. Dus kom nog niet teveel met vergezochte idealistische 

combinaties waarbij alles met elkaar spreekt. Dat is technisch wel mogelijk, maar momenteel nog 

niet haalbaar.  

 


