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Voorwoord 
Voor u ligt het eindrapport ‘Verbeteren ervaring binnenmilieu’. Voor dit eindrapport is er een 
onderzoek gedaan naar hoe Menzis Wageningen de tevredenheid van haar binnenmilieu in 
vergaderruimtes kan verbeteren. Dit eindrapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen 
aan de opleiding Facility Management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) te 
Nijmegen. Voor dit eindrapport ben ik van februari 2019 tot en met juni 2019 onderzoeker 
geweest bij Menzis Wageningen. Dit onderzoek is uitgevoerd via innovatiewerkplaats Healthy 
Workplace (HWP) dat naast Menzis nauw betrokken is geweest bij dit onderzoek. 
 
Hierbij wil ik graag mijn begeleiders Sandra Welgraven (Menzis), Bart in ’t Velt (Menzis), Jan 
Gerard Hoendervanger (HWP) en Luuk Aalbers (HAN) bedanken voor de begeleiding en 
ondersteuning die ze mij hebben gegeven bij het opzetten en uitvoeren van mijn onderzoek. 
Zonder deze personen was mijn onderzoek niet hetzelfde geweest. Hiernaast wil ik ook graag de 
klankbordgroep van mede-afstudeerders die ook hun onderzoek via HWP uitvoerden bedanken 
voor het fijne samenwerken en het leren van elkaars projecten.  
 
Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van mijn eindrapport. 
 
Thijs Vervoort 

Menzis Wageningen 

11 juni 2019 
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Managementsamenvatting 
 
Dit eindrapport is geschreven voor de afstudeerfase van de opleiding Facility Management aan 
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Voor dit rapport is van februari tot en met juni 
onderzoek uitgevoerd bij de organisatie Menzis in Wageningen. Dit onderzoek is uitgevoerd via 
innovatiewerkplaats Healthy Workplace uit Groningen. 
 
Het doel van dit onderzoek is om de tevredenheid over het binnenmilieu in vergaderruimtes bij 
Menzis Wageningen te verbeteren. Uit vooronderzoek is namelijk gebleken dat bijna drie kwart 
van de ervaringen hiervan onaangenaam zijn. André Holterman, gebouwbeheer medewerker 
Menzis Wageningen, kan deze onaangename ervaringen niet verklaren. Wanneer hij deze klacht 
gaat controleren lijkt volgens hem alles goed te zijn.  
 
Om de ervaringen van binnenmilieu te kunnen verbeteren is er allereerst onderzoek uitgevoerd 
naar wat er allemaal invloed heeft op het binnenmilieu en de subjectieve ervaring hiervan. Dit 
bleek op te splitsen zijn in omgevingsfactoren en persoonlijke factoren. Dit was de basis voor het 
uit te voeren onderzoek. Aan de hand van deze gegevens is een gestructureerd interview 
opgesteld waarmee de huidige ervaring van het binnenmilieu in kaart gebracht. Om een beter 
beeld te vormen van de onaangename ervaringen zijn er hiernaast ook diepte interviews 
gehouden met ontevreden gebruikers van vergaderruimtes. Deze huidige ervaring is daarna ook 
vergeleken met objectieve waardes die een gedeelte van de omgevingsfactoren bepalen. Deze 
vergelijking is uitgevoerd om te achterhalen of er een verband is tussen deze waarden en de 
onaangename ervaringen van gebruikers. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat gebruikers van vergaderruimtes in de huidige situatie 
onaangename ervaringen hebben met het thermische comfort, de luchtkwaliteit en de 
thermostaat in de vergaderruimtes. Het thermische comfort is volgens velen te warm, de 
luchtkwaliteit vaak benauwd en de thermostaat werkt niet. Op deze factoren is verbeterruimte 
voor Menzis Wageningen en daar is het advies op gericht. 
 
Het advies bestaat uit 3 verschillende onderdelen: 

- Het gebouwbeheersysteem op orde krijgen, zodat de basis uitgesloten kan worden als 
oorzaak van onaangename ervaringen. 

- Setpoint temperatuur 0,5°C  verlagen en setpoint Co2-waarde naar 700 PPM verlagen 
voor vergaderruimtes. 

- Medewerkers voorzien van informatie over de functie en de werking van de thermostaat.   
Door deze adviezen uit te voeren worden de onaangename ervaringen van gebruikers van 
vergaderruimtes weggenomen.  
 
Om de adviezen soepel te laten verlopen wordt er ook geadviseerd draagvlak te creëren bij de 
medewerkers door deze veranderingen van tevoren te communiceren binnen de organisatie. 
Naast het draagvlak dient er ook tijdens de implementatie van de adviezen gelet te worden op 
artikel 6.1 en 6.2 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de adviezen is ook een schatting 
gedaan van de financiële consequenties. De adviezen over het gebouwbeheersysteem op orde 
krijgen en de medewerkers van informatie voorzien worden samen geschat op ongeveer €60,-. 
Voor het verlagen van de setpoints dient Henk Hogenkamp contact op te nemen met ‘Signum 
meet- en regeltechnieken’. Met dit bedrijf beheren zij het gebouwbeheersysteem van Menzis 
Wageningen.  
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Definities 
 
Binnenmilieu:   Alle fysische, chemische en biologische factoren in een gebouw die 

van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de 
gebruikers. (A.C. Boerstra F. v., 2013) 

 
Fijnstof:   Een verzamelnaam van stofdeeltjes die in de lucht hangen. Deze 

stofdeeltjes hebben verschillende groottes, de twee belangrijkste 
maten zijn een doorsnee van 10 micrometer of 2,5 micrometer. 
(Rijkswaterstaat, sd) 

 
Fysiologische factoren:  Alle biologische factoren die invloed hebben op het normale 

levensproces van mensen, dieren en planten. (Dictionary, 2014) 
 
Koolstofdioxide (Co2):  Een kleur en geurloos gas dat van nature in de lucht aanwezig is. 

Dit gas komt vrij bij verbranding van koolstof houdende stoffen, 
maar ook elk levend wezen produceert Co2 tijdens de ademhaling. 
Wanneer men over Co2 spreekt hebben zij het over ppm, dit 
betekend ‘parts per million’ wat vertaalt naar ‘delen per miljoen’. 
(Gezondheid & milieu, 2019) 

 
Luchtstroom:   De beweging van lucht van de ene plaats naar de andere. 

(Muiswerk, 2017)  
 
Open werkplek:   De werkplekken in open ruimtes binnen Menzis, oftewel de 

werkvloer exclusief vergader-, samenwerk- en 
concentratieruimtes. (Cate, 2019) 

 
Setpoints:   Een gewenste waarde die men instelt in een regelsysteem, in dit 

verslag heeft dit betrekking op het gebouwbeheersysteem van 
Menzis Wageningen. (Algemeen Nederlands woordenboek, 2017) 

 
Stofwisseling:   Het geheel van biochemische processen dat plaatsvind in cellen 

van organismen. (Hoven, 2017) 
 
Warmtestraling:   Temperatuur boven het nulpunt die d.m.v. infraroodstraling 

uitgestraald wordt. Mensen en objecten geven deze straling af en 
absorberen deze. (Infrarood, 2016) 
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Inleiding 
 
Aanleiding 
Uit onderzoek binnen Menzis Wageningen is gebleken dat bijna drie kwart van de medewerkers 
onaangename ervaringen heeft met het binnenmilieu van vergaderruimtes. Dit ondanks dat er op 
16 april 2018 een nieuw luchtbehandelingsinstallatie is geïnstalleerd. Uit een gesprek met André 
Holterman, gebouwbeheer medewerker Menzis Wageningen, blijkt dat de objectief meetbare 
waardes altijd binnen de randvoorwaarden vallen. Hij ziet het als een structureel terugkerend 
probleem dat ervaringen van medewerkers afwijken van wat zij meten. André is zelf ook met 
meetapparatuur en rookproeven op verschillende plekken in het pand geweest. Hierbij lijkt alles 
in orde te zijn, maar toch zijn er klachten (Holterman, 2019). 
 
Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de oorzaken van onaangename ervaringen 
van binnenmilieu in vergaderruimtes kunnen zijn. Door deze d.m.v. onderzoek in kaart te brengen 
kan er een advies gegeven worden over het verbeteren van de ervaringen en tevredenheid van 
het binnenmilieu in vergaderruimtes van Menzis Wageningen. Deze doelstelling wordt bereikt 
door allereerst een inzicht te krijgen van hoe iemands ervaring van binnenmilieu gevormd wordt. 
Hierna worden huidige ervaringen van gebruikers van vergaderruimtes onderzocht. Deze huidige 
ervaringen worden ook nog vergeleken met objectief meetbare variabelen om te kijken of hier een 
verband tussen is.  
 
Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit acht hoofdstukken. Na deze inleiding worden de twee betrokkenen 
organisaties beschreven in hoofdstuk één. Hierna wordt in hoofdstuk twee het probleem 
beschreven met daarin de aanleiding en de doelstelling van het uitgevoerde onderzoek. Deze 
wordt gevolgd door hoofdstuk drie waarin de onderzoekmethoden en verantwoording van het 
onderzoek staan beschreven. Hierna staan in hoofdstuk vier de resultaten van het onderzoek 
uitgewerkt. In hoofdstuk vijf daarna worden de deel- en hoofdvragen van het onderzoek 
beantwoord. Hierna wordt in hoofdstuk zes aan de hand van het vorige hoofdstuk advies gegeven 
aan Menzis Wageningen. Dit wordt gevolgd door hoofdstuk zeven waar de implementatie van de 
adviezen wordt toegelicht. Als allerlaatste wordt het rapport afgesloten met een discussie waarin 
wordt gereflecteerd op het onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 Organisatiebeschrijving 
In dit hoofdstuk worden de twee betrokkenen partijen beschreven, namelijk de projecteigenaar 
Healthy Workplace (HWP) en de probleemeigenaar Menzis. Als eerst wordt kort de 
projecteigenaar en haar rol beschreven. Hierna wordt de probleemeigenaar beschreven en daarna 
geanalyseerd volgens het 7-S model van McKinsey. 

1.1 Healthy Workplace  
HWP is een innovatiewerkplaats van zes samenwerkingspartners: ENGIE, Health2Work, 
Measuremen, Planon, Hanzehogeschool en Menzis. Dit initiatief en samenwerkingsverband 
tussen deze zes partijen is in de loop van 2016 ontstaan tijdens een bijeenkomst waar de 
vertegenwoordigers van al deze partijen bij aanwezig waren. De doelstelling van dit 
samenwerkingsverband is om vanuit een integrale benadering naar omgeving, gedrag en 
gezondheid te kijken om zo bij te dragen aan beoogde innovaties. In onderstaand figuur staan de 
onderwerpen waar HWP zich mee bezig houdt. (Healthy Workplace, sd) 
 

 
Figuur 1: Denkkader HWP (Healthy Workplace, sd) 
 
Ze voeren onderzoeken uit omtrent deze onderwerpen om gezond werkgedrag te stimuleren en 
werkomgevingen te verbeteren. Het doel hiervan is het creëren van prettige werkomgevingen 
voor productieve en gezonde medewerkers. Op deze manier willen ze voor zowel werknemer als 
werkgever voordelen creëren. Voor deze onderzoeken zijn een drietal Living Labs ontwikkeld. 
Deze Living Labs zijn werkomgevingen waar technieken als bijvoorbeeld sensoren, wearables of 
tastbare producten gebruikt worden om gezond gedrag te stimuleren. Hier worden interventies 
getest op effect en toepasbaarheid om deze later toe te passen in een normale werkomgeving. 
(Healthy Workplace, sd) 
 
HWP heeft baat bij dit onderzoek omdat zij dit kunnen gebruiken als basis voor eventuele 
vervolg onderzoek op dit onderwerp. Tevens zijn zij benieuwd naar de uitkomsten en 
bevindingen, deze verspreiden zij namelijk op verschillende  manieren naar bedrijven en 
studenten.  
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1.2 Menzis 
De kerntaak van de organisatie Menzis is zorgverzekeraar. Zij staan ervoor dat ieder mens recht 
heeft op goede, veilige en betaalbare zorg. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het 
uitgangspunt hierbij is de juiste prijs voor de juiste zorg op de juiste plaats met de juiste 
kwaliteit (Menzis, sd). Menzis heeft vestigingen in Wageningen, Enschede en Groningen. Alles 
wat zij doen als organisatie is in het belang van de mens. Met deze reden kozen zij de naam 
Menzis, omdat ieder mens er één is (Menzis, sd).  
 

1.2.3  7-S Model 
De organisatie Menzis wordt hieronder uitgewerkt d.m.v. het 7-S model. Dit model bestaat uit 
zeven factoren waardoor de prestaties van een onderneming kunnen worden geanalyseerd. 
Belangrijk binnen dit model is de samenhang tussen alle factoren zoals te zien is in 
onderstaande afbeelding. De benadering van een factor beïnvloedt ook de andere zes. Er zijn 
drie harde en vier zachte factoren: 
 
Harde factoren: 

- Strategie 
- Structuur 
- Systemen 

Zachte factoren:  
- Significante waarde 
- Stijl van leidinggeven 
- Staf 
- Sleutelvaardigheden 

(Vlieger, 2013) 
 
                                                                                          Figuur 2: 7-S model (Imu , 2016) 
 
Hieronder worden de voor het onderzoek relevante factoren van het 7-S model toegelicht. De 
harde factor strategie en zachte factor significante waarde is voor geheel Menzis uitgewerkt. De 
harde factor systemen en de zachte factor stijl van leidinggeven zijn gericht op locatie 
Wageningen. De andere factoren worden hier niet toegelicht omdat ze geen meerwaarde hebben 
voor dit onderzoek. 
 
Harde Factoren 
Strategie 
Menzis heeft de strategie ‘Menzis 2020’ geformuleerd, zij willen namelijk in het jaar 2020 bekend 
staan als de zorgverzekeraar met de beste dienstverlening aan klanten. In juli 2017 is een 
veranderplan gestart door de afdeling Klant & Operations om dit te realiseren. Dit veranderplan 
heeft als doel excellente dienstverlening te leveren aan de klant d.m.v. meegaan in ontwikkelingen, 
de klant centraal te stellen en de focus op kwaliteit te leggen binnen de bedrijfsvoering. De 
indeling van werkomgeving en werkwijze is op elke locatie van Menzis gerenoveerd of nog in 
renovatie om dit doel te ondersteunen. (K&O Menzis, 2017) 
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Systemen 
Op 16 april 2018 is een nieuw luchtbehandelingsinstallatie geïnstalleerd op locatie Wageningen. 
Deze installatie beheert de luchtkwaliteit van het hele pand (Menzis Wageningen, 2018). Naast 
dat deze installatie de lucht toe- en afvoer beheert meet deze ook een aantal waardes van 
luchtkwaliteit. Deze data worden bewaard en kunnen beschikbaar  worden gesteld voor het 
onderzoek (Holterman, 2019).  
 
Hieronder staat een doorsnede van een inductie unit die lucht toe- en afvoer van elke 
vergaderruimte en de rest van het gebouw beheert. Open werkplekken en alle ruimtes hebben 
inductie units in het plafond hangen om het binnenmilieu te beheersen. Onder dit figuur staat een 
korte toelichting van de werking van deze installatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figuur 3: Doorsnede inductie unit (Solid Air Climate Solutions, 02 2017) 
 
Elke ruimte en open werkplek krijgt dezelfde primaire lucht ingeblazen. Deze primaire lucht is 
verse buitenlucht die gefilterd, bevochtigd en verwarmd wordt tot 22,5 °C (standaard binnen 
Menzis Wageningen). Op deze manier wordt het hele pand constant van schone en verwarmde 
lucht voorzien voor een gezond binnenmilieu. De lucht die de inductie unit afgeeft is een 
combinatie van primaire lucht en ruimtelucht. Naast dat het systeem verse lucht aanvoert, zuigt 
het ook onreine lucht uit een ruimte op om deze te verversen met de primaire lucht. De toevoer 
lucht die de inductie unit een ruimte inblaast is dus een combinatie van primaire lucht die wordt 
ingeblazen en lucht die al in de ruimte hangt. Deze ruimtelucht die circuleert in een ruimte of open 
werkplek wordt door een koud watercircuit gekoeld wanneer de gemeten temperatuur hiervan 
boven 22,5 °C komt. Uitzonderingen hierop zijn alle vergaderruimtes en andere afsluitbare 
ruimtes, zoals samenwerkplekken, met een thermostaat. In deze ruimtes wordt  de lucht net zoals 
in de rest van het gebouw gekoeld, wanneer de gemeten temperatuur boven 22,5 °C uitkomt. Maar 
in deze ruimtes is het ook mogelijk een gewenste temperatuur aan te geven op een thermostaat. 
Als de gemeten temperatuur boven deze aangegeven gewenste temperatuur uitkomt dan gaat de 
inductie plaatselijk in deze ruimte koelen. Dit werkt ook de andere kant op. Geef je een hogere 
gewenste temperatuur aan dan 22,5 °C, dan gaat de inductie pas koelen als de temperatuur boven 
deze gewenste waarde uitkomt. De thermostaten resetten dagelijks aan het einde van de werkdag, 
alle ruimtes starten ’s ochtends op 22,5 °C. Naast het inblazen van verse lucht dient ook de onreine 
lucht weggezogen te worden als de toevoer van verse lucht niet voldoet. Dit geldt voor zowel de 
open ruimtes als in de vergaderruimtes. In de vergaderruimtes wordt de onreine lucht 
weggezogen als het koolstofdioxide gehalte boven de 750 PPM uitkomt.  (Hogenkamp, 
Luchtbehandelingsinstallatie, 2019) 
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Significante waarde 
In de organisatie Menzis zijn ze druk bezig met het onderwerp leefkracht, dit is terug te zien aan 
de inrichting en indeling van het bedrijf. Binnen de organisatie zijn een aantal medewerkers 
‘leefkracht-ambassadeur’. Met als doel het verspreiden van enthousiasme voor leefkracht en 
onderzoeken in de directe werkomgeving (Menzis, 2017). 
 
Zij zijn niet alleen binnen Menzis bezig met leefkracht, ze hebben verschillende initiatieven om 
de leefkracht van mensen in Nederland te verhogen. Een voorbeeld hiervan is de ‘SamenGezond’ 
applicatie, dit is een online gezondheidsprogramma dat leefkracht versterkt op de vlakken 
voeding, ontspanning, meedoen en beweging. Naast de ‘SamenGezond’ applicatie werkt Menzis 
samen met maatschappelijke partners, zoals HWP, om een gezondere leefstijl te creëren. Een 
voorbeeld hiervan is het opzetten van verschillende projecten om mensen in beweging te krijgen 
(Menzis, sd).  
 
Stijl van leidinggeven 
Binnen Menzis in Wageningen heerst een informele cultuur, medewerkers van alle lagen van het 
bedrijf werken op dezelfde afdelingen. De leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en 
nemen medewerkers mee met initiatieven voor bijvoorbeeld het onderwerp leefkracht. Voorop 
lopen en motiveren in het gebruik van zit-sta bureaus of het maken van lunch-walks zijn 
voorbeelden hiervan (Jonker, 2019). 
 
Samenvatting 7-S model  
Om de strategie ‘Menzis 2020’ te behalen zijn er de nodige veranderingen in 
ontwikkeling/gemaakt op elke locatie. Leefkracht is een belangrijk onderwerp voor Menzis. Niet 
alleen voor haar medewerkers, maar voor heel Nederland. Dit merk je in de dagelijkse 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door de leidinggevenden die een voorbeeldfunctie op zich nemen. 
Binnen Menzis heerst een informele cultuur, medewerkers van alle lagen van het bedrijf werken 
op dezelfde afdelingen. Het nieuwe luchtbehandelingsinstallatie waarborgt een goede 
werkomgeving voor de medewerkers van Menzis Wageningen. 
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en het achterliggende probleem van dit onderzoek toegelicht. 
Nadat de aanleiding en het probleem duidelijk zijn, wordt de doelstelling van het onderzoek 
toegelicht. Hierbij worden één adviesvraag, onderzoeksvraag en deelvragen opgesteld om deze 
doelstelling te behalen. 
 

2.1 Aanleiding 
Vanuit Menzis Wageningen is er behoefte naar dit project omdat er erg wisselende meningen zijn 
over de tevredenheid van het binnenmilieu in vergaderruimtes. Zoals bij de factor ‘systemen’ in 
paragraaf 1.2.3 staat toegelicht heeft Menzis Wageningen sinds 16 april 2018 een nieuw 
luchtbehandelingsinstallatie geïnstalleerd. Deze installatie houdt zich bezig met het verversen van 
de lucht om deze schoon te houden en het beheersen van het binnenmilieu van het gehele pand 
(Menzis Wageningen, 2018). Ondanks deze nieuwe installatie is er uit een meting met een ‘Happy 
or Not’ onderzoek gebleken dat bijna driekwart van de medewerkers het klimaat in 
vergaderruimtes als onaangenaam ervaart (Happy or Not, 2019). Hieronder staan de resultaten 
van dit onderzoek in een cirkeldiagram weergegeven, deze resultaten zijn van december 2018 
t/m januari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Happy or Not meting (Happy or Not, 2019) 
 
Dit is een erg hoog percentage onaangename ervaringen, vooral omdat de luchtbeheerinstallatie 
nog maar één jaar oud is. Uit een gesprek met André Holterman, gebouwbeheer medewerker 
Menzis Wageningen, blijkt dat de objectieve waardes van het binnenmilieu van vergaderruimtes 
altijd binnen de randvoorwaarden vallen. Hij ziet het als een structureel terugkerend probleem, 
dat de ervaringen van medewerkers in deze ruimtes afwijken van wat zij meten. Naast het 
luchtbeheersysteem dat een aantal waardes zelf meet heeft André zelf ook met meetapparatuur 
en een rookproef gemeten op verschillende plekken in het pand waar de klachten vandaan 
kwamen. Ook hierbij lijkt alles altijd in orde te zijn, maar toch zijn er klachten (Holterman, 2019). 
 
Vanwege meerdere klachten over de temperatuur op de werkplekken en vergaderruimte hebben 
de facilitaire manager en huisvesting midden april in overleg besloten de inblaas temperatuur in 
de B-vleugel te verlagen met 1 graad. De inblaas temperatuur in de B-vleugel is 21,5°C, echter staat 
het setpoint in de vergaderruimtes nog op 22,5°C . (Velt, 2019) 
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2.2 Achtergrond probleem 
Uit gesprekken met André Holterman en Bart in ’t Velt, adviseur huisvesting & welzijn, blijkt dat 
er ontevredenheid is over het binnenmilieu van vergaderruimtes. Echter is hen niet duidelijk waar 
de onaangename ervaringen vandaan komen. Naast de testen die de heer Holterman heeft 
uitgevoerd blijven alle objectieve meetbare waardes, op hoge uitzondering na, van binnenmilieu 
binnen de randvoorwaarden voor een goed binnenmilieu (Holterman, 2019). De objectief 
meetbare  waardes die de luchtbehandelingsinstallatie meet zijn luchttemperatuur, 
luchtvochtigheid en koolstofdioxide (Co2).  
 
Deze onaangename ervaringen van het binnenmilieu doet zich vooral voor in de vergaderruimtes. 
Op andere open werkvloeren/ruimtes zijn ook klachten over het binnenmilieu, maar dit is op 
specifieke plekken in het gebouw of met een reden. Het grootste probleem i.v.m. binnenmilieu bij 
Menzis Wageningen is dat er een grote hoeveelheid onaangename ervaringen zijn in de 
vergaderruimtes door het gehele pand heen, zonder dat ze hierbij weten wat de achterliggende 
reden is. Deze onaangename ervaringen  in vergaderruimtes resulteert in minder effectieve 
vergaderingen en kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van medewerkers in deze 
ruimtes. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een goed binnenmilieu de productiviteit van 
medewerkers tot 15% verhoogt en ziekteverzuim kan reduceren (A.C. Boerstra J. L., 2003). Hierbij 
moet de kanttekening gemaakt worden dat dit onderzoek gericht is op gehele kantooromgevingen 
en niet alleen op vergaderruimte. Maar hieruit is zeker een conclusie te trekken, dat een 
onaangename ervaring van binnenmilieu negatieve effecten tot gevolg heeft op medewerkers.   
 

2.3 Advies probleem 
De aanleiding voor het onderzoek is dat de objectief meetbare waardes goed lijken te zijn, maar 
toch zijn er veel onaangename ervaringen met het binnenmilieu in de vergaderruimtes. Vanuit 
dit probleem is de volgende adviesvraag voor Menzis Wageningen opgesteld: 
 
Hoe kan Menzis Wageningen de tevredenheid over haar binnenmilieu in vergaderruimtes 
verbeteren? 
 
Het advies op dit probleem heeft positieve gevolgen voor werknemers op locatie Wageningen en 
de werkgever. De werknemers werken in een aangenamer binnenmilieu, wat naast productiever 
werken ook positieve gevolgen op de gezondheid heeft. Tegelijkertijd heeft de werkgever er baat 
bij dat er productievere uren gemaakt worden tijdens het vergaderen en dat haar medewerkers 
in een zo gezond mogelijke werkomgeving werken.  
 

2.4 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek wordt als volgt geformuleerd: 
 
Advies geven aan Menzis Wageningen over het verbeteren van de tevredenheid van het binnenmilieu 
van vergaderruimtes, door inzicht te geven in welke factoren invloed hebben op de tevredenheid van 
het binnenmilieu. 
 
Om deze doelstelling te behalen wordt als eerst een beeld gecreëerd over welke factoren 
ervaring van binnenmilieu bepalen en hoe iemands ervaring van binnenmilieu gevormd wordt. 
Hiervoor wordt naast literatuuronderzoek ook een aantal interviews met experts van 
binnenmilieu afgenomen. Wanneer dit duidelijk is kan er onderzocht worden waar eventuele 
knelpunten of verbeterpunten zitten voor Menzis Wageningen. Dit door de ervaringen van 
gebruikers van vergaderruimtes te onderzoeken. Deze ervaringen kunnen achteraf vergeleken 
worden met objectieve data van vergaderruimtes. Op deze manier kan er gekeken worden of er 



11-6-2019 Verbeteren ervaring binnenmilieu 15 

 

een verband is tussen de negatieve ervaringen en objectief meetbare variabelen van 
binnenmilieu.  
 

2.4.1 Onderzoeksvragen 
Om bovenstaande doelstelling te bereiken is de volgende hoofdvraag voor het onderzoek 
opgesteld: 
 
Op welke factoren van binnenmilieu moet Menzis Wageningen inspelen om de ervaring hiervan in 
vergaderruimtes te verbeteren? 
 
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er vier deelvragen opgesteld. Door deze te 
beantwoorden kan er een volledig en gepast antwoord gegeven worden op de hoofdvraag. 
 

- Deelvraag 1: Wat bepaalt iemand zijn ervaring van het binnenmilieu?  
- Deelvraag 2: Wat zijn de huidige ervaringen van gebruikers van vergaderruimtes?  
- Deelvraag 3: Wat is het verband tussen negatieve ervaringen en meetbare variabelen van 

het gebouwbeheersysteem? 
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Hoofdstuk 3 Onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt eerst per deelvraag aangegeven welke onderzoekmethodes gebruikt zijn 
voor het beantwoorden van de deelvragen. Daarna wordt een verantwoording gegeven over hoe 
de uitvoering van een gedegen onderzoek is gewaarborgd.  
 

3.1 Onderzoeksmethoden 
In onderstaande tabel staan de onderzoeksmethode en doelstelling per deelvraag toegelicht 

Tabel 1. Onderzoeksmethoden 

3.1.1 Ervaring binnenmilieu: Literatuuronderzoek & interviews experts 
Deelvraag één wordt beantwoord met literatuuronderzoek en interviews met experts. Het 
literatuuronderzoek is van kwalitatieve aard omdat het zich richt op ervaringen van mensen. Om 
de tevredenheid van binnenmilieu te kunnen verhogen is het belangrijk om een inzicht te 
hebben in hoe iemand zijn ervaring hiervan vormt. Welke invloeden hebben thermische factoren 
van binnenmilieu op de mens en welke invloeden hebben andere factoren op de ervaring van 
binnenmilieu. Literatuuronderzoek gaat uitgevoerd worden om hier een beeld van te vormen. 
Voor dit literatuuronderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd: 

-  Het boek ‘Binnenmilieu AI 24’, een boek met Arbo-informatie over binnenmilieu dat 
geschreven is door vakspecialisten aan de hand van NEN-normen, ISSO publicaties en 
vele onderzoeken. 

- Verschillende onderzoeksrapporten 
- Artikelen uit vaktijdschriften 
- Aantal internetbronnen 

 
De interviews die met de experts worden gehouden zijn semigestructureerd. Er zijn een aantal 
vragen opgesteld, maar in de loop van het interview kan hierop worden afgeweken. 
Binnenmilieu is een onderwerp waar veel mensen zich in verdiept hebben of dagelijks mee 
werken. Door experts van dit onderwerp te interviewen, kan er veel theoretische en praktijk 
kennis verzameld worden over hoe de ervaring van binnenmilieu gevormd wordt. Daarbij komt 
kijken dat zij veel kennis hebben over eventuele oplossingsrichtingen voor het omgaan met 
negatieve ervaringen van binnenmilieu. Er  worden drie experts geïnterviewd die allen vanuit 
een eigen expertise ervaring met binnenmilieu hebben, zij staan hieronder in de tabel.  
 
 
 
 
 

Deelvraag Doelstelling Onderzoeksmethode 

Deelvraag 1 Inzicht krijgen in iemands zijn 
vorming van ervaring 
binnenmilieu 

- Literatuuronderzoek 
- Interviews expert 

Deelvraag 2 Achterhalen waar 
verbeterpunt(en) zitten voor 
vergroten tevredenheid 
binnenmilieu 

- Gestructureerde 
interviews & observatie 

- Diepte interviews 
gebruikers 
vergaderruimtes 

Deelvraag 3 Verband vinden tussen 
onaangename ervaringen en 
meetbare variabelen 

- Deskresearch 
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Naam Expertise 
Henk Brink Onderzoek binnenmilieu 
Bob Adriaans Ex asset-manager / Eigenaar vastgoedbedrijf 
Linde van den Brink Omgevingspsycholoog  

Tabel 2. Experts binnenmilieu 
 
Deze interviews worden getranscribeerd en vervolgens gecodeerd aan de hand van topiclijst, die 
voortvloeit uit het literatuuronderzoek. Er wordt gecodeerd  om het analyseren van de informatie 
gemakkelijker en overzichtelijker te maken. Het semigestructureerde interview voor dit 
onderdeel staat in bijlage 1 op blz. 52. 
 

3.1.2 Huidige ervaring binnenmilieu: Observaties & interviews medewerkers 
Deelvraag twee wordt beantwoord door kwalitatief onderzoek in twee onderdelen. Het eerste 
onderdeel is het afnemen van gestructureerde interviews in combinatie met observatie, het 
tweede onderdeel is het afnemen van diepte interviews met gebruikers van vergaderruimtes.  
 
Het eerste onderdeel wordt afgenomen bij gebruikers van vergaderruimtes direct na afloop van 
de vergadering. Het gestructureerde interview wordt afgenomen in de vergaderruimte. De reden 
hiervan is dat de respondenten nog in de omgeving zitten waar het interview op gefocust is. Het 
doel van deze interviews zijn namelijk de ervaringen van gebruikers in kaart brengen per 
vergadering en per ruimte. De observatie die gecombineerd wordt met dit interview, wordt 
grotendeels terwijl de vergadering in gang is, door de onderzoeker vanaf buiten de 
vergaderruimte uitgevoerd. Dit is mogelijk omdat alle vergaderruimtes in Menzis Wageningen 
glazen wanden hebben. De overige observatiepunten worden direct na het afnemen van het 
interview uitgevoerd. Onderwerpen, die worden bevraagd en geobserveerd, komen voort uit het 
literatuuronderzoek. Er is bewust voor gekozen om per vergadering de huidige ervaringen van 
gebruikers in kaart te brengen. Op deze manier wordt het mogelijk te achterhalen welke 
overeenkomsten de onaangename ervaringen van binnenmilieu hebben en wat de eventuele 
oorzaken hiervan zijn. Dit onderdeel is drie weken uitgevoerd en is 44 maal afgenomen met een 
totaal van 85 verschillende gebruikers van vergaderruimtes. Een aantal medewerkers heeft 
meerdere ervaringen gedeeld op verschillende momenten/ruimtes. Het observatieformulier en 
de vragenlijst voor dit onderdeel staat in bijlage 2 op blz. 53. 
 
Het tweede onderdeel wordt afgenomen bij medewerkers van Menzis die hebben aangegeven het 
binnenmilieu van vergaderruimtes structureel als onaangenaam te ervaren. Deze medewerkers 
hebben dit tijdens het eerste onderdeel aangegeven en zijn naar aanleiding daarvan door de 
onderzoeker benaderd voor een diepte interview. In dit interview wordt er ingegaan op de 
bevindingen uit het eerste onderdeel van deze deelvraag en de persoonlijke ervaringen van de 
medewerker. Het doel van deze ongestructureerde diepte interviews, is te achterhalen waar deze 
onaangename ervaringen exact vandaan komen. Dit diepte interview is bij vier medewerkers 
afgenomen. Vanuit de bevindingen uit onderdeel één zijn een aantal gesprekspunten naar voren 
gekomen voor dit diepte interview, deze staan in bijlage 3 op blz. 56. 
 
Deze diepte interviews worden gecodeerd aan de hand van een topiclijst. De topiclijst wordt 
opgesteld aan de hand van de uitkomsten van het eerste onderdeel. Er is bewust gekozen om de 
tussenstap transcriberen hier over te slaan. De diepte interviews zijn namelijk van kortere duur 
dan de interviews met experts. En om deze reden is het geen verloren tijd om deze terug te 
luisteren. 
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Bij beiden onderdelen van deze deelvraag worden de interviews anoniem afgenomen. Dit verzoek 
is  vroegtijdig bij het opstellen van het onderzoek aangegeven door Menzis. Tevens draagt dit ook 
bij aan het verzamelen van informatie. Door medewerkers te verzekeren dat alles anoniem is, 
durven zij vrij uit te spreken en houden hierdoor geen informatie achter. 
 

3.1.3 Vergelijken ervaring met meetbare variabelen: Deskresearch 
Deelvraag drie gaat beantwoord worden met de uitkomsten van deelvraag twee en data van de 
luchtbehandelingsinstallatie in de vorm van deskresearch. De luchtbehandelingsinstallatie meet 
en registreert data van elke 5 minuten per ruimte. Het gaat hierbij om de meetbare variabelen 
luchttemperatuur, luchtvochtigheid en Co2. Er zijn een tweetal ruimtes waarin alleen 
luchttemperatuur wordt gemeten. Deze data worden uitgelezen via het gebouwbeheersysteem  
‘Webeasy’ wat Menzis Wageningen in samenwerking met  ‘Signum Meet- en Regeltechnieken’ 
gebruikt om haar luchtbehandelingsinstallatie te beheren. Deze organisatie beheert de 
luchtbehandelingsinstallatie en biedt ‘Webeasy’ aan als tool voor de gebouwbeheerders van 
Menzis, om het binnenmilieu te monitoren en lokaal te beheren. (Hogenkamp, 
Luchtbehandelingsinstallatie, 2019) 
 

3.2 Verantwoording   
Naast onderstaande maatregelen controleert en keurt HWP de onderzoeksmethoden goed voor 
deze uitgevoerd worden. 
 
3.2.1 Controleerbaarheid 
Om de resultaten van de interviews en observaties zo inzichtelijk mogelijk te maken, worden deze 
deels gestandaardiseerd. Voor deelvraag één wordt bij de interviews met experts gebruik 
gemaakt van semigestructureerde interviews. Er zijn van tevoren een aantal vragen opgesteld, 
hier wordt tijdens het interview op doorgevraagd en eventueel afgeweken. Voor deelvraag twee 
wordt een observatieformulier en gestructureerde interview opgesteld, voor het onderzoeken 
van huidige ervaringen in de vergaderruimtes. Deze worden opgesteld aan de hand van 
uitkomsten uit deelvraag één. Naast het onderzoeken van de huidige ervaringen in 
vergaderruimtes worden met een aantal gebruikers van vergaderruimtes, die structureel 
ontevreden zijn, diepte interviews afgenomen. Deze diepte interviews worden gehouden aan de 
hand van een ongestructureerd interview. Aan de hand van de uitkomsten van de gestructureerde 
interviews wordt een topiclijst opgesteld om de gestructureerde interviews te coderen en te 
verwerken. De interviews uit deelvraag één met experts worden getranscribeerd. De 
gestructureerde en ongestructureerde interviews worden verwerkt aan de hand van 
kleurcodering. Deze zijn zo overzichtelijk te verwerken en zo inzichtelijk mogelijk gemaakt. 
Tevens worden alle bronnen op de juiste manier verwerkt volgens het APA-format zodat deze 
achterhaald kunnen worden. 

 
3.2.2 Betrouwbaarheid  
Met het voorbereiden van alle interviews wordt rekening gehouden met het zo betrouwbaar 
mogelijk maken van het onderzoek. Mochten er begrippen gebruikt worden waarvan de definitie 
op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, dan worden deze toegelicht tijdens het 
afnemen van de interviews. De vraagstelling van de interviews wordt zo open en neutraal 
mogelijk gehouden om sturing van antwoorden te voorkomen.  
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3.2.3 Validiteit 
Om een zo valide mogelijk onderzoek uit te voeren worden de interviews en observaties voor 
het beantwoorden van deelvraag twee in meerdere vergaderruimtes en meerdere malen 
afgenomen. Er wordt ook gebruik gemaakt van verschillende vormen van onderzoek om een zo 
compleet mogelijk beeld te vormen. Tevens kunnen de bevindingen van ervaringen per 
vergadering per ruimte en tijdstip specifiek vergeleken worden in deelvraag drie met de 
objectief meetbare data van de vergaderruimtes. Deze data worden namelijk elke vijf minuten 
gemeten en bijgehouden door het luchtbeheersysteem in elke vergaderruimte en kan binnen 
tien dagen uitgelezen worden. 

 
3.2.4 Bruikbaarheid 
Het onderzoek wordt afgestemd op Menzis Wageningen en is bruikbaar voor deze locatie. De 
resultaten van dit onderzoek kunnen ook interessant zijn voor locatie Groningen, omdat ze hier 
eenzelfde luchtbehandelingsinstallatie hebben als in Wageningen. Mochten de resultaten 
betrekking hebben op factoren die niet met de luchtbehandelingsinstallatie te maken hebben, dan 
is dit onderzoek voor heel Menzis bruikbaar. De bevindingen uit het onderzoek worden ook 
beschikbaar gesteld aan HWP. HWP kan aan de hand van de bevindingen vervolgonderzoeken 
uitvoeren en eventueel de bevindingen verspreiden. 

 
3.2.5 Haalbaarheid 
Om de haalbaarheid van het onderzoek te waarborgen wordt er alleen onderzoek uitgevoerd op 
locatie Wageningen van Menzis en is het onderwerp gespecificeerd op het binnenmilieu en de 
ervaring daarvan in vergaderruimten. Menzis biedt volledige toegang binnen het hele pand en 
probeert zoveel mogelijk medewerkers mee te laten doen en enthousiast te houden voor 
onderzoeken die uitgevoerd worden. In het volgende hoofdstuk is een tijdsplanning gemaakt voor 
de gehele looptijd van het onderzoek.  

 
3.2.6 Communicatie 
Het onderzoek is binnen Menzis via verschillende wegen gecommuniceerd. Algemene informatie 
over de inhoud en het plaatsvinden van het onderzoek is via het intranet van Menzis 
gecommuniceerd. Om zeker te zijn dat medewerkers die eventueel betrokken worden bij het 
onderzoek geïnformeerd zijn, zijn in de in het onderzoek betrokken vergaderruimtes een 
informatieve A4 gelegd.  Daarnaast zijn leidinggevenden van afdelingen waarvan 
vergaderruimtes binnen het onderzoek vallen geïnformeerd over het onderzoek d.m.v. een 
persoonlijke informatiemail. Voor het tweede gedeelte van het onderzoek, de diepte interviews, 
zijn mensen, die hebben aangegeven vaker ontevreden te zijn, persoonlijk benaderd. 
 
Voor het vinden van experts van binnenmilieu voor interviews heeft de onderzoeker zijn 
persoonlijke netwerken geraadpleegd. Via LinkedIn is er een oproep gedaan voor experts van 
binnenmilieu. En in zijn nabije omgeving zijn mensen geïnformeerd over het zoeken van experts.  
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Hoofdstuk 4 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek per deelvraag beschreven. 
 

4.1 Vorming ervaring binnenmilieu 
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: 
 

Wat bepaalt iemand zijn ervaring van het binnenmilieu? 
 
De semigestructureerde interviews met experts, die gebruikt zijn voor het beantwoorden van 
deze deelvraag. staat in bijlage 4 op blz. 57 uitgewerkt in een coderingsschema.  
 

4.1.1 Invloeden op ervaring 
In tabel 3 staan alle factoren die invloed hebben op de ervaring van binnenmilieu. Deze zijn naar 
voren gekomen uit literatuur onderzoek en interviews met experts. 
 

Omgevingsfactoren Persoonlijk factoren 
Thermische comfort Menselijke factor 
Luchtkwaliteit Kleding 
Akoestiek Invloed uitoefenen 
Licht  

Tabel 3. Factoren binnenmilieu (A.C. Boerstra F. v., 2013) (Brink H. , 2019) (Adriaans, 2019) 
(Brink L. v., 2019) 
 
De ervaring van het binnenmilieu is opgesplitst in twee soorten factoren, de omgevingsfactoren 
en persoonlijke factoren. De omgevingsfactoren zijn de factoren die het daadwerkelijke 
binnenmilieu dat mensen ervaren vormen. De persoonlijke factoren zijn factoren die 
persoonsgebonden zijn en voor een groot deel bepalen hoe iemand het binnenmilieu ervaart. 
 

4.1.1.1. Omgevingsfactoren 
Elke omgevingsfactor heeft invloed op de ervaring van binnenmilieu. Hoe elke factor effect heeft 
op de ervaring van binnenmilieu staat hieronder per factor kort toegelicht. 
 
Thermische comfort 
Thermische comfort is een verzamelnaam voor luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 
luchtsnelheid en stralingswarmte. Deze vier onderdelen van thermische comfort en het effect op 
ervaring worden hieronder toegelicht. 
 
Luchttemperatuur 
Temperatuur is de mate van kou of warmte uitgedrukt in graden. Temperatuur wordt volgens 
internationale afspraken uitgedrukt in de schaalverdeling Celsius (°C) (KNMI, sd). Uit een rapport, 
waarin onderzoek is gedaan naar thermische binnenklimaat, blijkt dat er verschil zit tussen de 
juiste werktemperatuur voor zomer en winter. In winter ligt de ideale werktemperatuur tussen 
20-24 °C en in de zomer ligt deze tussen 23-26 °C (Atze Boerstra, 2008). Luchttemperatuur is de 
temperatuur van de lucht om ons heen. Het is de temperatuur die ervaren wordt door de mens 
(Rickandie, 2016). Wanneer een persoon temperatuur als te warm of te koud ervaart, wordt hij 
afgeleid, hierdoor is hij minder geconcentreerd. Sterker nog, als een persoon het als te koud 
ervaart gaat het lichaam energie gebruiken om de lichaamstemperatuur te verhogen. Deze energie 
kan niet meer gebruikt worden om te werken. Wanneer de medewerker zich niet bezig houdt met 
de temperatuur om zich heen, kan hij dus effectiever werken (XpertHR Actueel, 2012). 
 
 



11-6-2019 Verbeteren ervaring binnenmilieu 21 

 

Luchtvochtigheid 
Luchtvochtigheid is het percentage waterdamp die aanwezig is in de lucht in relatie met de 
maximale opneembare waterdamp. De maximale opneembare waterdamp in de lucht is 
afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer waterdamp de lucht kan 
absorberen (Serkozy, 2011). Luchtvochtigheid kan te hoog of te laag zijn. Een goede 
luchtvochtigheid hangt tussen de 40% en 60%. Een goede luchtvochtigheid is vooral van belang 
in ruimtes waar veel verbale communicatie plaatsvindt, zoals een vergaderruimte (Besseling, 
2017). Een te lage luchtvochtigheid uit zich in het uitdrogen van de huid en slijmvliezen van 
luchtwegen. Hier krijgen mensen ook een verhoogde drang van om te gaan hoesten. Een te hoge 
luchtvochtigheid uit zich in een verhoging van de bloedsomloop van de mens, wat het ervaren van 
warmte verhoogt (Serkozy, 2011). Hoe het percentage luchtvochtigheid effect heeft op de 
ervaring van luchttemperatuur heeft de meteoroloog George Winterling uitgewerkt in de hitte-
index. In deze index staat weergegeven welke temperatuur mensen ervaren in de combinaties van 
luchtvochtigheid en luchttemperatuur. De ervaren luchttemperatuur in relatie tot 
luchtvochtigheid noemen mensen de schijntemperatuur.  (Melod, 2009) 
 

 
    Figuur 5: De hitte-index (Melod, 2009) 
 
Luchtsnelheid 
Luchtsnelheid is de snelheid van lucht en wordt uitgedrukt in meter per seconden (m/s). 
Luchtsnelheid kan een effect hebben op hoe de luchttemperatuur ervaren wordt. Zo wordt 
bijvoorbeeld een hoge luchtsnelheid met een lage temperatuur vaak als tocht ervaren (Ambrava, 
sd). Dit voorbeeld is het meest voorkomende probleem met luchtsnelheid in kantoren. Dit komt 
omdat luchtbehandelingssystemen frisse lucht naar binnen blazen, deze lucht is om de 
opwarming en vervuiling van het binnenklimaat tegen te gaan. Naast een te lage temperatuur of 
een te hoge snelheid is het belangrijk dat medewerkers niet te dichtbij of recht onder een 
inblaasrooster zitten (Deliege, 2017). Hoe snel luchtsnelheid mag zijn verschilt net zoals 
luchttemperatuur in de winter en zomer. In de zomer mag de luchtsnelheid in kantoorpanden niet 
sneller zijn dan 0,25 m/s en in de winter niet sneller dan 0,15 m/s, wanneer deze hoger is wordt 
die als tocht ervaren (Dijk-Arboconsultancy, 2007) . 
 
Stralingswarmte 
Stralingswarmte is energie die wordt overgedragen via elektromagnetische golven zoals 
bijvoorbeeld licht of infrarood (Vasco, 2016). Straling gebruikt geen medium zoals lucht of water 
om haar energie over te brengen. Wanneer de straling op een oppervlakte botst met massa zet het 
haar energie om in warmte. Lucht heeft weinig massa en ondervindt daardoor weinig directe 
opwarming door stralingswarmte. Een oppervlakte dat in de zon staat kan flink opgewarmd 
worden, maar de luchttemperatuur boven dit oppervlakte kan een veel lagere temperatuur 
hebben (ecoconcepts, 2016). Elk materiaal geeft deze vorm van warmte af. Hoeveel warmte een 
materiaal afgeeft ligt aan de warmte en soort van het materiaal. Hoe warmer een materiaal hoe 
meer warmte deze kan overdragen. En welk soort materiaal hoeveel uitstraling kan geven wordt 
uitgedrukt in de emissiecoëffisiënt (Vree, sd).  
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De combinatie van deze vier factoren bepalen het thermische comfort. Wanneer één of meerdere 
van deze factoren uit balans zijn ervaart een persoon een ruimte als warm of koud. Wanneer 
deze waardes in balans zijn is dit niet het geval. En ervaart de persoon de temperatuur als 
acceptabel omdat hij/zij geen behoefte heeft aan een hogere of lagere temperatuur. (Atze 
Boerstra, Thermische binnenklimaat, 2008) (Brink H. , 2019) 
 
Luchtkwaliteit 
Luchtkwaliteit is de kwaliteit van de lucht, dit houdt in hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht 
aanwezig zijn. In een kantoor omgeving komen de meeste van deze schadelijke stoffen vrij door 
mensen zelf. De hoeveelheid koolstofdioxide (Co2) die aanwezig is in een ruimte is een goede 
indicator van de luchtkwaliteit in een ruimte. Wanneer deze laag is, geeft dit aan dat de ruimte 
goed geventileerd wordt. Een hoog Co2 gehalte kan irriterende gevolgen hebben voor de 
luchtwegen en een benauwd gevoel geven voor aanwezige mensen in een ruimte. Wanneer 
mensen vaak worden blootgesteld aan slechte luchtkwaliteit kan dit blijvende klachten creëren 
voor luchtwegen. (Brink L. v., 2019) (Eva Kunseler, 2003) 
 
Akoestiek 
Akoestiek heeft negatieve gevolgen op ervaring van binnenmilieu als deze als geluidshinder 
ervaren wordt. Geluidshinder is een negatieve beleving van geluid, bijvoorbeeld wanneer geluid 
een werkzaamheid of communicatie verstoord. Het ervaren van geluidshinder kan afleidend en 
irriterend zijn voor medewerkers. Henk Brink ligt toe dat de mate van akoestiek een sterke 
invloed heeft op hoe mensen het binnenmilieu ervaren.  (A.C. Boerstra F. v., 2013) (Adriaans, 
2019) (Brink H. , 2019) 
 
Licht 
Licht heeft negatieve gevolgen op ervaring van binnenmilieu als er sprake is van visueel 
discomfort op de werkplek. Visueel comfort houdt in dat er voldoende licht is om een taak uit te 
voeren en de kwaliteit van licht op de werkplek goed is. Visueel discomfort is het incompleet zijn 
hiervan. Om visueel comfort te bereiken in een kantooromgeving dient er voldoende licht in een 
ruimte aanwezig te zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij maakt het voor 
visueel comfort niet uit of het om daglicht of kunstlicht gaat. Visueel discomfort kan ook 
ontstaan als licht in een ruimte grote contrastverschillen heeft of hinderende reflecties geeft. 
(A.C. Boerstra F. v., 2013) (Brink H. , 2019) (Brink L. v., 2019) 
 

4.1.1.2. Persoonlijke factoren 
Elke persoonlijke factor bepaalt voor een persoon hoe hij/zij binnenmilieu ervaart. Hoe elke 
persoonlijke factor hier aan bijdraagt wordt hieronder toegelicht. 
 
Menselijke factor 
Hoe het binnenmilieu ervaren wordt door een persoon ligt voor een groot deel aan de 
menselijke factor. Elk mens heeft namelijk andere behoeftes en definitie van comfortabel. Dit 
komt voor het overgrote deel doordat de stofwisseling van een persoon bepaalt wat een 
comfortabel binnenmilieu is voor deze persoon. Wat de stofwisseling van een persoon is wordt 
bepaald door fysiologische factoren. Belangrijke fysiologische factoren m.b.t. het binnenmilieu 
zijn leeftijd en geslacht. Vrouwen hebben namelijk over het algemeen een lagere stofwisseling 
dan mannen, waardoor zij sneller een koudere ervaring van binnenmilieu hebben. En naarmate 
een persoon ouder wordt, wordt zijn/haar stofwisseling ook lager waardoor zij gevoeliger 
worden voor kou. (Brink H. , 2019) (Adriaans, 2019) (Brink L. v., 2019) 
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Kleding 
Welke kleding een persoon aanheeft heeft ook een relatie met hoe het binnenmilieu door een 
persoon wordt ervaren. Kleding is namelijk isolatie voor het lichaam. De hoeveelheid kleding 
bepaalt hoeveel warmte een persoon kwijt kan via de huid. Hoe meer kleding een persoon aan 
heeft, hoe lager de temperatuur, die als aangenaam wordt ervaren, is. Mensen passen de kleding 
die ze dragen elk seizoen aan op de buitentemperatuur. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat in de 
zomer mensen een hogere binnentemperatuur accepteren. (Ecophon, sd) (Brink L. v., 2019) 
 
Invloed uitoefenen 
Wanneer een persoon ervaart dat hij/zij (gedeeltelijk) controle heeft over het binnenmilieu 
resulteert dit in hogere tevredenheid. De mogelijkheid om invloed uit te oefenen en zo  factoren 
van het binnenmilieu naar eigen behoeften aan te passen heeft een positief effect op de ervaring 
van binnenmilieu. Het kunnen beïnvloeden van het binnenmilieu heeft dus de mogelijkheid om 
onaangename ervaringen te voorkomen of verhelpen. (A.C. Boerstra M. L., 2015) (Brink H. , 
2019) (Brink L. v., 2019) 
 

4.1.2 Vorming ervaring 
De vorming van ervaring binnenmilieu is een totaalplaatje van alle omgevingsfactoren en 
persoonlijke factoren die invloed hebben op de ervaring van binnenmilieu. Dit houdt in dat elke 
factor bijdraagt aan de ervaring die iemand vormt over het binnenmilieu.   
 
Omgevingsfactoren 
De omgevingsfactoren van binnenmilieu betreffen arbeidsomstandigheden waar medewerkers 
vanuit gaan dat deze goed geregeld zijn. Wanneer deze er niet zijn of hier iets mis mee is, 
vormen zij daar ontevredenheid over.  Psycholoog Frederick Herzberg categoriseert deze 
arbeidsomstandigheden onder hygiënefactoren. De heer Herzberg noemt deze ontevredenheid 
‘dissatisfiers’ van het werk. Wanneer aan deze hygiënefactoren wel voldaan wordt, vormen 
medewerkers hier een neutrale houding over. Er valt dus geen extra tevredenheid op te behalen. 
In onderstaande afbeelding staat de theorie van Frederick Herzberg in een piramide 
weergegeven. De hygiënefactoren zijn, zoals te zien, de basis die voldaan dient te worden. Onder 
deze basis vallen de arbeidsomstandigheden waar het binnenmilieu van de werkomgeving 
onder valt. Wanneer er iets mis is of mist van het binnenmilieu vormen medewerkers daar een 
ontevredenheid over. Maar als deze voldaan worden valt daar niet meer te halen dan een 
neutrale tevredenheid.  
(Thuis, 2014) (Brink L. v., 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figuur 6: Motivatietheorie (123Managemet, 2017) 
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Persoonlijke Factoren 
De persoonlijke factoren bepalen hoe een persoon de omgevingsfactoren van binnenmilieu 
ervaart. Deze factoren bepalen namelijk wat een persoon van het binnenmilieu vindt. Dit komt 
omdat voor elk mens de persoonlijke factoren anders zijn. De combinatie van menselijke factor, 
kleding en het gevoel van controle, bepaalt wat een persoon op dat moment vindt van het 
binnenmilieu. Dit persoonlijke oordeel noemen ze de subjectieve ervaring.  Past dit binnenmilieu 
binnen de persoonlijke factoren, dan is er vanuit de subjectieve ervaring een aangename 
ervaring. Dit houdt ook in dat één onaangenaam ervaring van één factor niet meteen betekent 
dat deze onaangename ervaring geld voor het gehele binnenmilieu. (Brink L. v., 2019) (Gruijter, 
2017) 
 
Persoonlijke factoren en vergaderen 
Naast de menselijke factoren, waarin de fysiologie van een persoon bepaalt hoe deze het 
binnenmilieu ervaart, kan het proces van vergaderen ook een effect hebben op de ervaring van 
binnenmilieu. Een vergadering kan namelijk de nodige stress voor sommige personen of in 
sommige gevallen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer er belangrijke keuzes gemaakt dienen te 
worden. In geval van stress maakt je lichaam stresshormonen aan, dit is bij korte en langdurige 
stress. Wanneer je lichaam stresshormonen aanmaakt heeft dit onder andere als gevolg dat je 
bloedsomloop harder gaat lopen. Deze situatie zorgt ervoor dat je sneller warmte ervaart. Een 
stressvolle vergadering kan dus net als je stofwisseling ervoor zorgen dat je temperatuur anders 
ervaart. (Meulenberg, 2019) 
 

4.2 Huidige ervaringen vergaderruimtes 
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: 
 

Wat zijn de huidige ervaringen van gebruikers van vergaderruimtes? 
 
Deze deelvraag wordt beantwoord door de ervaringen van gebruikers van vergaderruimtes 
hieronder toe te lichten.  Allereerst worden de door de gebruikers aangegeven neutrale 
ervaringen toegelicht. Daarna worden de onaangename ervaringen toegelicht die de 
‘dissatisfiers’ vormen. 
 
Van de 44 afgenomen gestructureerde interviews na afloop van vergaderingen zijn er 14 
vergaderingen waarbij één of meerdere gebruikers hebben aangegeven een onaangename 
ervaring met binnenmilieu te hebben gehad. Hieronder staat een totaaloverzicht van het aantal 
reacties, aantal aangegeven onaangename ervaringen met binnenmilieu en het aantal 
medewerkers dat heeft meegedaan aan het onderzoek.  

                Figuur 7: Totaaloverzicht respondenten onderzoek  
 
De rest van de uitkomsten van het onderzoek staan in de volgende bijlages. In bijlage 5 op blz. 62 
staan het in Excel verwerkte overzicht van uitkomsten van het gestructureerde interview. In 
bijlage 6 op blz. 64 staan opmerkingen van medewerkers die tijdens het afnemen van de 
gestructureerde interviews zijn gemaakt. In bijlage 7 op blz. 65 staan de diepte interviews met 
gebruikers met onaangenamer ervaringen uitgewerkt in een coderingschema.  
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4.2.1 Neutrale ervaringen 
Akoestiek 
Bij het afnemen van de gestructureerde interviews hebben 7 gebruikers aangegeven een vorm 
van geluidshinder te hebben ervaren. Hierbij ging het in 5 gevallen om incidentele vormen van 
geluidshinder. Zoals geluid van boren, omdat er één verdieping boven de ruimte verbouwd 
werd. Of een storend geluid vanuit de HUB dat  veroorzaakt werd door de andere deelnemers 
van een Skype gesprek. Maar hierbij gaven de gebruikers aan dat deze korte en incidentele 
vormen van geluidshinder normaliter geen stoorfactor voor hen waren tijdens de vergadering.  
2 gebruikers hebben aangegeven onaangename ervaringen te hebben ondervonden vanwege 
geluid uit de luchtroosters, maar deze waren niet sterk genoeg voor een onaangename ervaring 
van het binnenmilieu. Naast deze gebruikers hebben een aantal aangegeven het luchtrooster in 
de ruimtes soms te kunnen horen tijdens een vergadering. Maar wanneer er door de 
onderzoeker wordt doorgevraagd of dit een stoorfactor was, was het antwoord altijd nee. Deze 
ervaringen worden bevestigd door de diepte interviews. Geen van deze respondenten hebben 
aangegeven dat geluidshinder een oorzaak is van de negatieve ervaringen die zij met het 
binnenmilieu van de vergaderruimtes hebben. Hieruit kan geconcludeerd worden dat akoestiek 
geen ‘dissatisfier’ is voor gebruikers van vergaderruimtes. 
 
Licht 
Met betrekking tot verlichting van vergaderruimtes hebben 15 gebruikers hier een 
onaangename ervaring mee gehad. 11 hiervan hebben betrekking op te fel licht, echter is in de 
meeste vergaderruimtes hier maar één enkele keer over geklaagd.  Het is opvallend dat  5 
klachten over de verlichting uit de ruimte ‘B.1.21 Energie’ komen. Dit is de enige ruimte die meer 
dan 2 klachten over verlichting heeft gekregen. De andere onaangename reacties van licht 
hadden 2 maal betrekking op te weinig licht en 2 maal op weerspiegeling. De reacties van 
discomfort met betrekking tot licht zijn zwaar in de minderheid tegenover de reacties van 
gebruikers die aangeven het licht fijn of prettig te vinden.  
 

4.2.2 Onaangename ervaringen 
Thermische comfort  
Er zijn velen negatieve uitspraken gedaan door gebruikers over het thermische comfort. Als er 
geen onaangename ervaring is aangegeven maakte deze gebruikers vaak opmerkingen over dat 
ze vinden dat de basistemperatuur wel te hoog is. Van de 28 onaangename ervaringen met 
binnenmilieu is er maar één gebruiker geweest die hierbij de temperatuur niet als de oorzaak 
van deze ervaring heeft gegeven. Van de andere 27 gebruikers hebben er 26 aangegeven dat de 
oorzaak het te warm vinden van de ruimte is. Daarvan hebben er 10 bij aangegeven de 
luchtkwaliteit niet goed vinden. Naast deze klachten hebben 19 gebruikers aangegeven de 
luchtvochtigheid tijdens de vergadering droog te vinden. Al deze onaangename ervaringen met 
thermische comfort komen voort uit 6 van de 12 onderzochte ruimtes. De diepte interviews 
bevestigen deze bevinding. Het is namelijk samen met de thermostaat het hoofdonderwerp van 
al deze interviews. Zij geven allen aan dat ruimtes bij binnenkomst vaak al warm zijn. En als dat 
niet zo is, is het een kwestie van tijd. Ongeacht met hoeveel personen je in welke ruimte dan ook 
zit. Met een lager aantal personen duurt het alleen langer voor het te warm is. Deze 
respondenten en tevens ook veel gebruikers bij de gestructureerde interviews geven aan de 
basis temperatuur van 22,5°C in een vergaderruimte veel te hoog te vinden. Ook een overgroot 
deel van respondenten, die geen onaangename ervaring hebben gehad, hebben aangegeven dat 
de thermostaat altijd standaard op 22,5 staat en dat zij dit veel te hoog vinden. 
 
Het thermische comfort blijkt uit het onderzoek een ‘dissatisfier’ te zijn voor veel medewerkers. 
Hier komen in ieder geval het overgrote deel van de onaangename ervaringen m.b.t. 
vergaderruimtes vandaan. Ook gebruikers die geen onaangename ervaring hebben aangegeven 
bij de onderzoeken, maken vaak wel opmerkingen zoals: ‘dit keer was het wel te doen’. 
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Luchtkwaliteit 
M.b.t luchtkwaliteit hebben 10 gebruikers aangegeven dat er onaangename ervaringen zijn over 
de kwaliteit van lucht. Deze respondenten vinden de lucht benauwd of niet fris. Dit aantal is 
relatief gezien laag omdat het bijna net zoveel negatieve reacties heeft gekregen als het licht. 
Echter zijn deze reacties allemaal in combinatie geweest met onaangename ervaringen van het 
thermische comfort. Hiernaast wordt net zoals bij het thermische comfort luchtkwaliteit in elk 
diepte interview besproken. Hierbij geven ze allen aan dat lucht vaak niet fris is als er al een 
groep voor hen heeft vergaderd. Twee geven zelfs aan vaak de deur open te zetten als dit 
mogelijk is en dat collega’s wanneer zij dat doen dat beamen.  
 
Ondanks dat luchtkwaliteit niet bij het overgrote deel van de gebruikers naar voren is gekomen 
lijkt het er uit de diepte interviews op dat dit een van de ‘dissatisfiers’ is die onaangename 
ervaringen veroorzaakt.  
 
Thermostaat – invloed uitoefenen 
42 gebruikers gebruiken de thermostaat in de vergaderruimtes niet. Dit is op het eerste oog niet 
per se iets negatiefs, want het is een extra service. En deze service niet hoeven te gebruiken zou 
ook positief kunnen zijn. Echter geven de meesten van hen aan, dat ze dit niet doen omdat de 
thermostaat, naar eigen ervaring, niks doet of niet hard genoeg werkt om er iets van te merken. 
Eén medewerker deed zelfs de uitspraak: “Het is een dummy want die werkt niet.” Niet alleen de 
gebruikers die de thermostaat niet gebruiken geven dit aan, maar ook gebruikers die de 
thermostaat standaard omlaag zetten in een poging tot het tegen gaan van de te warme 
ervaringen. 3 respondenten hebben tijdens de diepte interviews aangegeven de thermostaat 
altijd omlaag te zetten bij binnenkomst, maar nog steeds zien zij de temperatuur oplopen. Zij 
geven aan niet het gevoel te hebben via de thermostaat invloed te kunnen uitoefenen op het 
binnenmilieu van de vergaderruimtes.  
 
Daarnaast was een terugkerend thema bij de gestructureerde en diepte interviews dat de 
thermostaat niet lager kan dan 21 °C. Velen gebruikers gaven aan dat ze dit apart vonden en de 
thermostaat graag lager zouden willen zetten om bij te koelen. Tevens heeft een groot gedeelte 
van de gebruikers, die wel de thermostaat gebruiken, aangegeven dat zij deze altijd bij 
binnenkomst omlaag zetten zodat het systeem kan beginnen met koelen. Deze twee 
gespreksonderwerpen zeggen ook iets over de meningen van gebruikers van het thermische 
comfort.   
 
Uitspraken medewerkers 
Hieronder staan drie uitspraken die door gebruikers van vergaderruimtes meerdere malen 
gemaakt zijn in meerdere vormen. Deze opmerkingen zijn niet alleen gemaakt door gebruikers 
met een onaangename ervaring tijdens de momentopname, maar ook regelmatig door 
medewerkers met een aangename ervaring. Deze uitspraken bevestigen de bovenstaande 
onaangename ervaringen. Elke uitspraak heeft betrekking op één van de bovenstaande 
toegelichte onaangename ervaringen: 

- Thermische comfort: “Vandaag wel goede temperatuur, normaal niet.” 
- Luchtkwaliteit: “Met weinig mensen gaat het meestal goed, zodra we met meer mensen 

zitten is het direct niet te houden.” 
- Thermostaat: “Aan het begin heb ik deze op 21°C gezet, maar het gebouwbeheersysteem    

kan niet aan of heeft niet gekoeld.” 
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4.3 Negatieve ervaringen en objectieve data 
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: 
 

Wat is het verband tussen negatieve ervaringen en meetbare variabelen van het 
gebouwbeheersysteem? 

 
Deze deelvraag wordt beantwoord door de negatieve ervaringen, die uit het onderzoek naar 
voren zijn gekomen, te vergelijken met de meetbare variabelen van het gebouwbeheersysteem 
(GBS). De meetbare variabelen die door de onderzoeker per vergaderruimte uit het GBS zijn 
uitgelezen staan in bijlage 8 op blz. 70. 
 

4.3.1 Analyse negatieve ervaringen en meetbare variabelen 
In deze sub paragraaf wordt van elke vergadering met negatieve ervaringen de meetbare 
variabelen bij de start en het einde van deze vergadering overzichtelijk weergegeven in een tabel. 
Naast deze start en eind data worden opvallende waardes, die in de loop van de vergadering 
voorkomen, onder aan in deze tabel genoteerd. Onder deze tabel wordt de negatieve ervaring(en) 
van het binnenmilieu tijdens deze vergadering beschreven en geanalyseerd of er een verband is 
hiertussen. In de volgende sub paragraaf wordt een overzicht gegeven van verbanden die naar 
voren zijn gekomen. 
 
Ruimte A.0.21 Winterswijk: 1 momentopname met onaangename ervaring 
2 onaangename ervaring  

Vergaderruimte: A.0.21 Winterswijk Datum: 06-05 Duur vergadering: 01:35 uur 

Capaciteit ruimte: 6 personen Aanwezige personen: 4 
Start waardes om 10:15 uur Eind waardes om 11:50 uur 
Temperatuur:  x °C Temperatuur:  22,4 °C 
Luchtvochtigheid: x % Luchtvochtigheid: 39 % 
Co2:  x PPM Co2: 928 PPM 

Opvallend: N.v.t.  

Tabel 4. Vergadering: Winterswijk 06-05 
De start waardes en waarde ontwikkeling van de meetbare variabele van deze vergadering zijn 
helaas verkeerd uitgelezen. Bij deze negatieve ervaring kan alleen gekeken worden naar de 
eindwaardes die de onderzoeker bij zijn observatie van deelvraag twee heeft genoteerd. 
 

- Onaangename ervaringen: Beide gebruikers hebben aangegeven het te warm te vinden 
tijdens deze vergadering. 

- Analyse: De temperatuur is aan het einde van deze vergadering 22,4 °C wat gezien het 
setpoint van 22,5 °C een goede temperatuur is. Het luchtvochtigheidsgehalte aan het einde 
van deze vergadering bevindt zich net aan de drogere kant. Op dit percentage is volgens 
de hitte-index de schijntemperatuur dezelfde waarde als deze daadwerkelijk is. Het 
opvallendste is dat het Co2 gehalte aan het einde van de vergadering aan de hoge kant is 
opgelopen tot 928 PPM, de luchtkwaliteit van de ruimte is aan de slechte kant.  
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Ruimte A.0.17 Veenendaal: 5 momentopnames met onaangename ervaringen 
1 neutrale en 2 onaangename ervaring  

Vergaderruimte: A.0.17 Datum: 30-04 Duur vergadering: 01:00 uur 

Capaciteit ruimte: 6 personen Aanwezige personen: 4 
Start waardes om 14:30 uur Eind waardes om 15:30 uur 
Temperatuur:  22,3°C Temperatuur:  22,3 °C 
Luchtvochtigheid 48 % Luchtvochtigheid 45 % 
Co2:  1.262 PPM Co2: 849 PPM 

Opvallend: Start waarde PPM erg hoog 

Tabel 5. Vergadering: Veenendaal 30-04 
- Onaangename ervaringen: Alle drie de gebruikers (ook diegene die geen onaangename 

ervaring heeft gehad) hebben aangegeven het te warm te vinden tijdens deze vergadering. 
- Analyse: De temperatuur is vrijwel de hele vergadering hetzelfde gebleven. Hij daalt in het 

eerste kwartier 0,2°C, in het kwartier daarna stijgt deze weer 0,2°C waarop deze 
vervolgens hetzelfde blijft. De luchtvochtigheid start met een goede waarde, deze loopt 
geleidelijk 3% terug tijdens de vergadering. Het Co2 gehalte aan het begin van de 
vergadering is al te hoog, deze wordt door het GBS tijdens de vergadering omlaag 
gedrongen. Rond 15:20 uur daalt deze tot 781 PPM en gaat daarna weer stijgen tot het 
einde van de vergadering. De temperatuur en luchtvochtigheid hebben goede waardes die 
tijdens deze vergadering nauwelijks afwijken. Het Co2 gehalte is de hele vergadering lang 
te hoog of aan de hoge kant geweest.  

 
3 onaangename ervaringen  

Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum: 02-05 Duur vergadering: 02:00 uur 

Capaciteit ruimte: 6 personen Aanwezige personen: 4 
Start waardes om 10:00 uur Eind waardes om 12:00 uur  
Temperatuur:  22,3°C Temperatuur:  23,2 °C 
Luchtvochtigheid 41 % Luchtvochtigheid 43 % 
Co2:  575 PPM Co2: 906 PPM 

Opvallend: Temperatuur stijgt het eerste uur maar 0,2°C  en in het tweede uur neemt deze 0,8°C toe 

Tabel 6. Vergadering: Veenendaal 02-05 
- Onaangename ervaringen: Alle drie de gebruikers hebben aangegeven het te warm te 

vinden tijdens deze vergadering. 
- Analyse: De temperatuur duurt lang met oplopen, tot 11:15 uur komt deze niet boven de 

22,5 °C uit. Hierna loopt deze in de laatste drie kwartier ineens hard op tot 23,2 °C. De 
startwaarde van luchtvochtigheid is goed, deze loopt tot 11:10 uur op tot 46% en daalt 
daarna t/m het einde tot 43%. De Co2 waarde loopt sneller op dan de temperatuur, deze 
is om 10:45 uur al opgelopen tot 1.161 PPM wat een te hoge waarde is. Het GBS dringt 
deze vanaf 10:45 uur tot 12:00 uur langzaam terug naar  906 PPM. De temperatuur en Co2 
waarde van deze ruimte zijn tijdens de vergadering flink gestegen, dit resulteert zich in te 
warme ervaringen van binnenmilieu bij alle drie de medewerkers. De luchtvochtigheid is 
de hele vergadering een goede waarde geweest. 
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1 onaangename ervaring  

Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum: 02-05 Duur vergadering: 00:50 uur 

Capaciteit ruimte: 6 personen Aanwezige personen: 3 
Start waardes om 15:00 uur Eind waardes om 15:50 uur 
Temperatuur:  22,4°C Temperatuur:  22,4 °C 
Luchtvochtigheid 46 % Luchtvochtigheid 49 % 
Co2:  657 PPM Co2: 950 PPM 

Opvallend: Co2 waarde lijkt rond de 700 te blijven tot deze opeens stijgt om 15:20 uur 

Tabel 7. Vergadering: Veenendaal 02-05  
- Onaangename ervaring: Eén gebruiker heeft aangegeven het te warm te vinden en te 

weinig frisse lucht te hebben tijdens deze vergadering. 
- Analyse: De temperatuur is de hele vergadering hetzelfde gebleven, deze wijkt niet af van 

de 22,4°C. De luchtvochtigheid maakt een geleidelijke stijging van 3%. De Co2 waarde 
daarentegen  blijft het eerste kwartier schommelen rond de 700 PPM. Hierna loopt deze 
binnen 10 minuten op tot 934 PPM. Rond deze waarde blijft het Co2 gehalte schommelen 
tot nadat de vergadering is afgelopen. De ervaring van niet frisse lucht wordt verklaard 
door het hoge Co2 waarde in deze ruimte. Maar de warme ervaring lijkt niet te worden 
veroorzaakt door temperatuur of luchtvochtigheid, beiden hebben namelijk geen hoge 
waarde. 

 
2 onaangename ervaringen   

Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum: 07-05 Duur vergadering: 01:30  uur 

Capaciteit ruimte:  personen 6 Aanwezige personen: 7 
Start waardes om 13:00 uur Eind waardes om 14:30 uur 
Temperatuur: 21,4 °C Temperatuur: 22,7  °C 
Luchtvochtigheid 42 % Luchtvochtigheid 39 % 
Co2:  599 PPM Co2: 1.261 PPM 

Opvallend: In vergelijking tot meeste gevallen lage start temperatuur. Daarnaast hoog oplopen van 
temperatuur en Co2 gehalte tijdens deze vergadering. 

Tabel 8. Vergadering: Veenendaal 07-05 
- Onaangename ervaringen: Beiden gebruikers hebben aangegeven het te warm te vinden 

en dat er te weinig zuurstof aanwezig is tijdens deze vergadering.  
- Analyse: De temperatuur is tijdens het eerste uur van de vergadering een hele graad 

gestegen, na dit uur is de temperatuur in een half uur nog 0,3°C gestegen. De temperatuur 
heeft in deze vergadering een stijging van 1,3 °C gemaakt in 1,5 uur tijd. Het 
luchtvochtigheidsgehalte is het eerste half uur 2% gestegen en na deze stijging met 5% 
afgenomen tot de eindwaarde van 39%. Het Co2 gehalte was tijdens de start van de 
vergadering een acceptabele waarde, deze is tijdens het eerste half uur opgelopen tot 1309 
PPM wat een veel te hoge waarde is. Vanaf dit punt daalt de Co2 waarde in 35 minuten 
terug tot 741 PPM, hierna loopt deze weer op tot de eindwaarde van 1.261 PPM. De te 
warme en te weinig zuurstof ervaring die de twee gebruikers hebben gehad zijn te 
verklaren door de hoge stijging van temperatuur en Co2 waarde tijdens deze vergadering. 
Opvallend hier is dat wanneer de Co2 waarde op zijn hoogte punt gaat teruglopen de 
luchtvochtigheid in deze ruimte ook gaat dalen. En wanneer de Co2 waarde onder het 
setpoint van 750 PPM komt deze direct weer gaat oplopen. Deze grote verandering in 
temperatuur en Co2 lijken te komen door het overschrijden van de capaciteit van deze 
ruimte.  
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1 onaangename ervaring  
Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum: 16-05 Duur vergadering: 01:30 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 6 Aanwezige personen: 3 
Start waardes om 12:30 uur Eind waardes om 14:00 uur 
Temperatuur:  25°C Temperatuur:   22,5 °C 
Luchtvochtigheid 35 % Luchtvochtigheid: 34 % 
Co2: 792 PPM Co2: 889 PPM 

Opvallend: Veel te hoge start temperatuur van 25 °C en een drastische daling van 2,4 °C 

Tabel 9. Vergadering: Veenendaal 16-05 
- Onaangename ervaring: Eén medewerker heeft aangegeven het in de loop van de 

vergadering het te warm vind worden.  
- Analyse: De start temperatuur van 25°C is veel te hoog. Deze begint na  een half uur ineens 

drastische te dalen en na weer een half uur is deze gezakt naar 22,6°C. Rond deze 
temperatuur blijft het in de ruimte hangen tijdens de rest van de vergadering. De 
luchtvochtigheid heeft een droge waarde. Deze daalt samen met de temperatuur om 13:00 
uur in een kwartier 4%. Na deze daling loopt deze geleidelijk aan weer op tot 34%. De Co2 
waarde stijgt in het eerste kwartier tot boven de 1000 PPM waarna deze in het uur erna 
daalt tot onder het setpoint en daarna weer stijgt tot bijna 976 PPM. Na deze tweede 
stijging begint de Co2 waarde weer te dalen. De abnormaal hoge temperatuur aan het 
begin van de vergadering kan alleen te verklaren zijn door het ruim overschrijden van de 
capaciteit één vergadering aansluitend voor deze. Echter is het apart dat de gebruiker 
aangeeft dat het warm werd aan het einde van deze vergadering en juist niet de start te 
warm was. De luchtvochtigheid is namelijk ook erg laag waardoor de schijntemperatuur 
hierin geen factor zou kunnen spelen. Het enigste wat oploopt tijdens de vergadering is 
het Co2 gehalte. 

 
Ruimte A1.01 Doen: 1 momentopname met onaangename ervaring 
1 onaangename ervaring  

Vergaderruimte: A.1.01 Doen Datum: 08-05 Duur vergadering: 00:50 uur 

Capaciteit ruimte: 8 personen Aanwezige personen: 4 
Start waardes om 10:00 uur Eind waardes om 10:50 uur 
Temperatuur:  22,4°C Temperatuur:  22,6 °C 
Luchtvochtigheid 40 % Luchtvochtigheid 41 % 
Co2:  505 PPM Co2: 747 PPM 

Opvallend: Co2 waarde wordt in deze vergadering na overschrijden setpoint van 750 binnen 10 
minuten teruggedrongen onder deze waarde. 

Tabel 10. Vergadering: Doen 08-05 
- Onaangename ervaring: Eén medewerker heeft aangegeven het te warm te vinden tijdens 

deze vergadering.  
- Analyse: De temperatuur is geleidelijk tijdens de vergadering 0,2 °C toegenomen en hangt 

rond het setpoint. De luchtvochtigheid is 1% toegenomen na een half uur vergaderen en 
is verder hetzelfde gebleven. De Co2 waarde is drie kwartier lang geleidelijk opgelopen 
tot 801 PPM, in de laatste 5 minuten daalt deze naar 747 PPM. Alle drie de waarden lijken 
naar behoren, er is hier geen verklaring te vinden voor de te warme ervaring. 
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Ruimte B.1.21 Energie: 2 momentopnames met onaangename ervaringen 
3 onaangename ervaringen  

Vergaderruimte: B.1.21 Energie Datum: 29-04  Duur vergadering:  00:35 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 8 Aanwezige personen: 6 
Start waardes om 14:00 uur Eind waardes om 14:35 uur 
Temperatuur:  22,5 °C Temperatuur:   22,6 °C 
Luchtvochtigheid:  38% Luchtvochtigheid: 38% 
Co2:   826 PPM Co2: 749 PPM 

Opvallend: Luchtvochtigheid laag maar twee gebruikers klagen over benauwdheid 

Tabel 11. Vergadering: Energie 29-04 
- Onaangename ervaringen: Eén gebruiker heeft aangegeven het te warm te vinden, de 

andere twee gebruikers gaven aan last de hebben van benauwde lucht. Alle drie deze 
gebruikers vonden de lucht naast de klachten ook droog.   

- Analyse: De temperatuur loopt na een half uur, aan het einde van de vergadering, 0,1 °C 
op en is dus vrijwel de gehele vergadering hetzelfde. De luchtvochtigheid in de ruimte is 
aan de lage kant en blijft de hele vergadering exact 38%. Het PPM is aan de start van de 
vergadering al aan het dalen, deze daalt tot een kwartier in de vergadering naar 737 PPM 
en blijft rond het setpoint van 750 PPM hangen tot het einde van de vergadering. Aan alle 
waardes is niks afwijkends op te merken. Voor de onaangename ervaring van warmte is 
deze vergadering geen verklaring. En de onaangename ervaring van een benauwdheid 
spreken de lage waardes van luchtvochtigheid tegen, deze vallen ook niet te verklaren 
door de meetbare waardes. 

 
1 Onaangename ervaring  

Vergaderruimte: B.1.21 Energie Datum: 07-05 Duur vergadering: 01:00 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 8 Aanwezige personen: 2 
Start waardes om 11:00 uur Eind waardes om 12:00 uur 
Temperatuur: 22,5 °C Temperatuur:  22,5  °C 
Luchtvochtigheid  40% Luchtvochtigheid: 40%  
Co2:  409 PPM Co2: 653 PPM 

Opvallend: Geen opvallende waardes.  

Tabel 12. Vergadering: Energie 07-05 
- Onaangename ervaring: Eén gebruiker heeft aangegeven het te warm te vinden tijdens 

deze vergadering. Hiernaast vond hij de lucht aan de droge kant.  
- Analyse: De temperatuur neemt in de eerste 35 minuten 0,3°C toe en in de laatste 25 

minuten van de vergadering weer 0,3°C af. De luchtvochtigheid neemt na 35 minuten 1% 
toe, deze neemt exact aan het einde van de vergadering weer 1% af. Het Co2 gehalte 
stijgt geleidelijk en langzaam 244 PPM verdeeld over de hele vergadering. Alle drie de 
waarden lijken naar behoren, er is hier geen verklaring te vinden voor de te warme 
ervaring. 
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Ruimte B.1.20.2 Droom: 1 momentopname met onaangename ervaring 
3 Onaangename ervaring  

Vergaderruimte: B.1.20.2 Droom Datum: 30-04 Duur vergadering: 01:00 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 6 Aanwezige personen: 5 
Start waardes om 13:00 uur Eind waardes om 14:00 uur 
Temperatuur: 22,4 °C Temperatuur:  22,4 °C 
Luchtvochtigheid: 42 % Luchtvochtigheid: 43% 
Co2:  658 PPM Co2: 721 PPM 
Opvallend:   

Tabel 13. Vergadering: Droom 30-04 
- Onaangename ervaring: Alle drie de gebruikers hebben aangegeven dat het gedurende 

de vergadering te warm is geworden in de ruimte. 
- Analyse: De temperatuur loopt in de eerste 40 minuten 0,2 °C en in de laatste 20 minuten 

weer 0,2 °C naar beneden. De luchtvochtigheid stijgt na 35 minuten 1% en blijft op deze 
waarde de rest van de vergadering. Het Co2 gehalte schommelt het eerste half uur rond 
de start waarde en stijgt daarna plotseling binnen 10 minuten naar 857 PPM, in de 
laatste 20 minuten daalt deze tot het einde van de vergadering geleidelijk naar 721 PPM.  
Alle drie de waarden lijken naar behoren, er is hier geen verklaring te vinden voor de te 
warme ervaring.  

 
Ruimte B1.11 Anderzorg: 3 momentopnames met onaangename ervaringen 
1 onaangename ervaring 

Vergaderruimte: B.1.11 Anderzorg Datum: 06-05 Duur vergadering: 01:30 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 8 Aanwezige personen: 7 
Start waardes om 14:00 uur Eind waardes om 15:30 uur 
Temperatuur:  22,3 °C Temperatuur:  22,4 °C 
Luchtvochtigheid: 42% Luchtvochtigheid: 40% 
Co2:  705 PPM Co2: 835 PPM 

Opvallend: Temperatuur blijft onder het setpoint  

Tabel 14. Vergadering: Anderzorg 06-05 
- Onaangename ervaring: Eén gebruiker heeft aangegeven het iets te warm te vinden 

tijdens deze vergadering. 
- Analyse: De temperatuur loopt het eerste half uur 0,1°C op, na 35 minuten neemt deze 

weer 0,1 °C  af en 10 minuten direct daar na weer 0,1°C wat zo blijft tot het einde van de 
vergadering. De luchtvochtig blijft hetzelfde tot deze de laatste 35 minuten van de 
vergadering 2% afneemt. De Co2 waarde neemt de eerste 40 minuten toe tot 932 PPM, 
hierna begint deze met afnemen. Nadat deze na 25 minuten tot 720 PPM is gezakt begint 
deze weer met toenemen tot het einde van de vergadering. De te warme ervaring lijkt 
niet verklaarbaar te zijn door de temperatuur en luchtvochtigheid. De enigste waarde die 
verhoogt is geweest is het Co2 gehalte.  
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7 onaangename ervaringen 
Vergaderruimte: B.1.11 Anderzorg Datum: 08-05 Duur vergadering: 01:20 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 8 Aanwezige personen: 8 
Start waardes om 14:00 uur Eind waardes om 15:20 uur 
Temperatuur: 22,7 °C Temperatuur:  22,8 °C 
Luchtvochtigheid: 43% Luchtvochtigheid: 43% 
Co2:  800 PPM Co2: 742 PPM 

Opvallend: luchtvochtigheid schommelt amper in vergelijking tot temperatuur en Co2 waarde. 

Tabel 15. Vergadering: Anderzorg 08-05 
- Onaangename ervaring: Zes personen hebben aangegeven het te warm te vinden tijdens 

deze vergadering, van deze zes personen geven twee personen dat er geen frisse lucht 
aanwezig is in tijdens de vergadering. Naast deze zes personen vind één persoon dat er 
te weinig frisse lucht aanwezig is tijden de vergadering. Tevens vijf gebruikers naast de 
oorzaken van onaangename ervaring binnenmilieu aangegeven de lucht tijdens deze 
vergadering droog te vinden. 

- Analyse: De temperatuur is nog aan het afnemen aan de start van de vergadering. 20 
minuten later begint deze met toenemen en binnen 25 minuten neemt deze 0,3°C toe. 
Deze temperatuur blijft hetzelfde tot 10 minuten voor het einde van de vergadering 
wanneer deze 0,1°C afneemt. De luchtvochtigheid neemt na 40 minuten 1% toe en na 
een kwartier direct weer 1% af. Co2 waarde is net zoals de temperatuur nog aan het 
dalen aan de start van de vergadering. 15 minuten in de vergadering begint deze met 
toenemen, deze blijft 40 minuten lang toenemen tot een hoge waarde van 1045 PPM. 
Hierna daalt deze de laatste 35 minuten tot de eindwaarde. De temperatuur is na de helft 
van de vergadering 0,4 °C hoger dan het setpoint wat de klachten over warmte 
verklaren. De klachten over frisse lucht worden verklaard door de hogere waardes Co2 
tijdens de gehele vergadering. 

 
1 onaangename ervaring  

Vergaderruimte: B.1.11 Anderzorg Datum: 16-05 Duur vergadering: 01:00 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 8  Aanwezige personen: 10 
Start waardes om 12:00 uur Eind waardes om 13:00 uur 
Temperatuur: 23,2 °C Temperatuur:  23,9 °C 
Luchtvochtigheid: 35 % Luchtvochtigheid: 33% 
Co2: 547 PPM Co2: 723 PPM 

Opvallend: Gezien de capaciteit apart dat het Co2 gehalte geen hoge waarde haalt. 

Tabel 16. Vergadering: Anderzorg16-05 
- Onaangename ervaring: Eén persoon heeft aangegeven het te warm te vinden en dat er 

te weinig frisse lucht aanwezig is in de ruimte. 
- Analyse: De temperatuur loopt tot het einde van de vergadering op naar 23,9 °C . Het 

luchtvochtigheidsniveau stijgt het eerste half uur 1% en neemt het laatste half uur 3% af. 
De Co2 waarde loopt in de eerste 45 minuten op tot ongeveer 750 PPM en begint in het 
laatste kwartier terug uit te lopen. De temperatuur is erg hoog opgelopen, het is in dit 
geval apart dat maar één van de vijf geïnterviewde personen aangeeft het te warm te 
hebben. De luchtvochtigheid is aan de droge kant, ook apart dat hier niemand tijdens 
deze vergadering over heeft geklaagd. Het Co2 gehalte is tijdens de vergadering 
opgelopen maar niet erg hoog wat gezien de overschrijding van capaciteit ook apart is.   
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Ruimte B.1.27 Arnhem: 1 momentopname met onaangename ervaring  
1 onaangename ervaring  

Vergaderruimte: B.1.27 Arnhem Datum: 08-05 Duur vergadering: 00:20 uur 

Capaciteit ruimte:  personen 6 Aanwezige personen: 1 
Start waardes om 9:20 uur Eind waardes om 9:40 uur 
Temperatuur:  22,5 °C Temperatuur:  22,5 °C 
Luchtvochtigheid: 39 % Luchtvochtigheid: 39% 
Co2: 503  PPM Co2: 602 PPM 

Opvallend: PPM stijgt vrijwel niet, dit komt omdat er maar één persoon is in deze ruimte. 

Tabel 17. Vergadering: Arnhem 08-05 
- Onaangename ervaring: Eén gebruiker heeft aangegeven de lucht een beetje te droog te 

vinden tijdens deze vergadering. 
- Analyse: De temperatuur is de gehele vergadering hetzelfde gebleven. De 

luchtvochtigheid blijft ook de gehele vergadering hetzelfde. Het Co2 gehalte loopt tijdens 
deze gehele vergadering 100 PPM op waarvan 80 PPM in de tweede helft plaatsvind. De 
waarden veranderen amper en het luchtvochtigheidsgehalte is niet erg laag, deze 
gebruiker is waarschijnlijk wat gevoeliger voor droge lucht. 

 

4.3.2 Overzicht analyse  
In deze sub paragraaf worden bovenstaande analyse per vergaderruimte samengevat in een 
totaaloverzicht. Eerst wordt per meetbare variabelen kort toegelicht wat opvalt in verband met 
de onaangename ervaringen van gebruikers. Daarna wordt een verband tussen de waarden zelf 
toegelicht. 
 
Temperatuur  
De temperatuur loopt in 9 vergaderingen niet erg hoog op maar blijft rond het ingestelde 
setpoint (22,5 °C) hangen. In 4 vergaderingen is de temperatuur 0,5°C of meer verwarmt tijdens 
de vergaderingen. In 1 vergadering is de temperatuur het eerste gedeelte meer dan 0,5°C koeler 
afgeweken van het setpoint.  
 
De 4 vergaderingen waarbij de temperatuur hoog oplopen bevatten maar 12 van de 27 
onaangename ervaringen met een te warm binnenmilieu. De andere 15 onaangename 
ervaringen met een te warm binnenmilieu komen voort uit de vergaderingen waarbij de 
temperatuur niet ver afwijken van het setpoint van 22,5°C.  
 
Luchtvochtigheid 
In 9 gevallen ligt de luchtvochtigheid tijdens de vergadering tussen de 40-50%, bij de andere 5 
gevallen ligt deze onder de 40% maar nooit lager dan 33%. In maar 5 gevallen is de 
luchtvochtigheid aan de droge kant. Daarnaast is het luchtvochtigheidsgehalte nooit een waarde 
waarbij de schijntemperatuur hoger is dan de daadwerkelijke luchttemperatuur.  
 
Van de 17 aangegeven gevallen van droge lucht waren 10 hiervan onderdeel van een 
daadwerkelijke onaangename ervaring van binnenmilieu. 5 van deze gevallen gingen samen met 
een luchtkwaliteit die onder de 40% was tijdens de vergadering. De andere 5 gevallen kwamen 
allemaal voort uit een vergadering waarbij de luchtvochtigheid constant 43% is geweest.  
 
Koolstofdioxide - Co2 
Wat erg opvalt is dat het Co2 gehalte in alle vergadering flink fluctueert. In 8 van de 14 gevallen 
komt deze boven de 900 PPM uit. In 3 van deze hoge gevallen komt het Co2 gehalte zelfs boven 
de 1000 PPM uit wat een erg hoge waarde is, deze hoge waarde is van korte duur. Het Co2 
gehalte fluctueert in elke vergadering erg. De enigste vergadering die hierop een uitzondering is, 
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is de vergadering met maar één persoon. Echter is deze vergadering ook van korte duur dus hier 
kan vrij weinig over gezegd worden. 
 
Van de 10 aangegeven gevallen van slechte luchtkwaliteit waren hier 9 onderdeel van de 
onaangename ervaring van binnenmilieu. 5 van deze 9 gevallen waren in combinatie met een 
hoger PPM dan 900. De andere 4 onaangename ervaringen van luchtkwaliteit kwamen voort bij 
waardes die rond het setpoint hingen.  
 
Verband alle waarden 
Opvallend bij het analyseren van de drie meetbare variabelen is dat in vrijwel alle gevallen het 
Co2 gehalte leidend is voor hoe de waardes zicht ontwikkelen in de vergaderruimtes. Wanneer 
het Co2 gehalte boven het setpoint uitkomt, waardoor vervuilde lucht uit de vergaderruimte 
wordt gezogen, neemt de temperatuur en het luchtvochtigheidsgehalte ook gedeeltelijk af. Het 
valt daarnaast dan ook op, dat de klachten over temperatuur en luchtkwaliteit in de meeste 
gevallen samen gaan. Klachten over droge lucht lijken vaak een bijzaak te zijn.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11-6-2019 Verbeteren ervaring binnenmilieu 36 

 

Hoofdstuk 5 Conclusie 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van elke deelvraag beschreven en de hoofdvraag van het 
onderzoek beantwoord. Deze conclusies zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten die in het 
vorige hoofdstuk staan beschreven. 
 

5.1 Conclusie deelvraag 1 
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord:  
 

Wat bepaald iemand zijn ervaring van het binnenmilieu? 
 
De ervaring van binnenmilieu wordt bepaald door twee soorten factoren, de omgevingsfactoren 
en de persoonlijke factoren. De omgevingsfactoren is waar het binnenmilieu daadwerkelijk uit 
bestaat, deze is objectief voor iedereen hetzelfde. De persoonlijke factoren zijn factoren die 
toegeëigend zijn aan één persoon, voor elk persoon is dit anders. De combinatie van deze twee 
groepen factoren bepalen voor ieder persoon hoe zij het binnenmilieu ervaren.  
 

5.2 Conclusie deelvraag 2 
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: 
 

Wat zijn de huidige ervaringen van gebruikers van vergaderruimtes? 
 
De huidige ervaringen van gebruikers van vergaderruimtes zijn beter dan het beeld dat het 
vooronderzoek heeft geschetst. Maar ondanks dat de hoeveelheid daadwerkelijke onaangename 
ervaringen lager ligt dan uit het vooronderzoek blijkt, uiten veel gebruikers tijdens het afnemen 
van de gestructureerde interviews dat zij regelmatig onaangename ervaringen hebben. Vrijwel 
alle onaangename ervaringen hebben betrekking op het thermische comfort. Zij vinden het te 
warm in deze ruimtes. Tevens geven ook gebruikers die geen onaangename ervaring hebben 
gehad tijdens de momentopnamen aan, dat zij het vaak te warm vinden in de vergaderruimtes. 
En in combinatie met een te warme omgeving ook vaak frisse lucht missen. In de huidige situatie 
is er dus nogal wat onvrede over het thermische comfort en de luchtkwaliteit van 
vergaderruimtes. Over het licht en akoestiek zijn maar enkele negatieve opmerkingen gemaakt. 
Alle andere gebruikers zijn hier tevreden over. Naast deze meningen over de omgevingsfactoren 
van het binnenmilieu hebben vrijwel alle gebruikers van vergaderruimtes die de thermostaat 
bedienen dezelfde mening over de thermostaat. Deze doet het volgens hen niet. De gebruikers 
waarmee diepte interviews zijn gehouden bevestigen de hier bovenstaande onvrede. Bij elk 
diepte interview zijn de bovengenoemde bevindingen de gespreksonderwerpen van het diepte 
interview. Zij zijn het er allen over eens dat hier iets aan moet veranderen.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige gebruikers vinden dat het thermische comfort beter 
moet, ze willen graag dat het niet zo warm is in de ruimtes. In combinatie met deze warmte 
vinden ze vaak dat er ook te weinig frisse lucht aanwezig is. Over het licht en de akoestiek in de 
vergaderruimtes zijn amper klachten. En waar alle gebruikers het zeker over eens zijn is dat de 
thermostaat bedienen vrijwel niks uithaalt.  
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5.3 Conclusie deelvraag 3  
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: 
 

Wat is het verband tussen negatieve ervaringen en meetbare variabelen van het 
gebouwbeheersysteem? 

 
De negatieve ervaringen van gebruikers liggen, zoals hierboven genoemd, vooral bij het 
thermische comfort en een gedeelte ook bij de luchtkwaliteit. Bij het analyseren van de gemeten 
variabelen van het GBS in de vergaderruimtes in vergelijking met de negatieve ervaringen viel 
het volgende op. In maar vijf gevallen is de temperatuur meer dan 0,5 °C hoger dan het 
ingestelde setpoint. De meeste onaangename ervaringen van een te warm binnenmilieu komen 
voort uit vergaderingen waarbij de temperatuur rond het setpoint van 22,5°C hangt. De 
luchtvochtigheid in 5 gevallen een lage waarde, hier komen echter maar weinig van de klachten 
over droge lucht uit voort. Het opvallendste is dat het Co2 gehalte in elke vergadering erg 
fluctueert en in acht gevallen boven de 900 PPM uitkomt. Ook starten veel vergaderingen al in 
hoge waardes Co2 omdat de groep voor hen het Co2 gehalte al heeft laten oplopen. Het lijkt erop 
dat het Co2 gehalte leidend is voor wat er gebeurd in een ruimte wanneer hier gebruikers in 
aanwezig zijn. Namelijk wanneer het door de oorzaak van Co2 gehalte vervuilde lucht uit een 
vergaderruimte wordt gezogen heeft dit ook een verlaging van temperatuur en luchtvochtigheid 
tot gevolg.   

 

5.4 Beantwoording hoofdvraag 
In deze paragraaf wordt de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord: 
 
Op welke factoren van binnenmilieu moet Menzis Wageningen inspelen om de ervaring hiervan in 

vergaderruimtes te verbeteren? 
 
Om mee te starten hoeft Menzis Wageningen in ieder geval zich niet bezig te houden met het 
licht en de akoestiek in haar vergaderruimtes. De andere omgevingsfactoren thermische comfort 
en luchtkwaliteit dienen zij wel op in te spelen. Naast de omgevingsfactoren dienen ze op het 
gevoel van gebruikers in te spelen, dat zij invloed kunnen uitoefen op het binnenmilieu. Waarom 
wordt hieronder per factor toegelicht. 
 
Thermische comfort 
26 gebruikers hebben onaangename ervaring met binnenmilieu vanwege een te warme 
ervaring. Hiernaast gaven gebruikers met geen onaangename ervaringen tijdens de 
momentopnames ook vaak aan dat het tijdens andere vergaderingen vaak wel te warm is in de 
vergaderruimtes. Uit deelvraag drie blijkt dat het GBS in de meeste gevallen de temperatuur 
rond de ingestelde 22,5 °C basistemperatuur kan houden. Echter hebben veel gebruikers 
aangegeven deze basistemperatuur te hoog te vinden. Uit de gestructureerde interviews blijkt 
dat 49 van 85 respondenten zich op het ‘klimaat’ van Menzis kleed, meer dan de helft van de 
medewerkers houdt zich dus al bezig met zijn/haar thermische comfor,t wanneer zij naar het 
werk gaan. Deze bevindingen zouden er op kunnen wijzen dat de menselijke factoren van het 
overgrote deel van Menzis medewerkers behoefte hebben aan een lager thermische comfort 
binnen de vergaderruimtes. Wil het thermische comfort van de vergaderruimtes verbeterd 
worden dan dient hier iets mee gedaan moeten worden.  
 
Luchtkwaliteit 
Het aantal gebruikers dat daadwerkelijk onaangename ervaringen van luchtkwaliteit heeft 
aangegeven is laag. Echter is het wel een van de gespreksonderwerpen die in elk diepte 
interview is teruggekomen. Tijdens het diepte interview licht een respondent zelfs toe, dat hij 
vindt dat vergaderruimtes naar zweet ruiken als deze meerdere malen gebruikt wordt op een 
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dag. Dat de luchtkwaliteit van vergaderruimtes niet altijd even fris is, is terug te zien in de Co2 
waarden die tijdens vele vergadering oplopen tot hoge waarden. Vooral als bijna of de volledige 
capaciteit van een vergaderruimte gebruikt wordt, dan loopt deze hard op. Expert Linde van den 
Brink heeft ook toegelicht dat Co2 een goede indicator is voor alle onreine stoffen die in de lucht 
hangen. Wanneer de lucht namelijk niet voldoende wordt ververst om het Co2 gehalte terug te 
brengen, blijven ook alle andere stoffen hangen omdat de lucht verversing voor deze ruimte te 
laag is. Om de ervaringen van niet frisse lucht zoveel mogelijk te voorkomen en een gezond 
binnenmilieu te hanteren, dient hier iets mee gedaan te worden.  
 
Invloed uitoefenen - Thermostaat 
Geen enkele gebruiker heeft een positieve ervaring gedeeld over de thermostaat. De meeste 
uitspraken over de thermostaat wijzen in de richting,  dat gebruikers ervaren dat deze niks doet. 
De thermostaat is een handvat dat gebruikers een manier biedt om invloed uit te oefenen op de 
temperatuur en de mogelijkheid geeft deze naar eigen behoefte in te vullen. Echter is uit het 
onderzoek gebleken dat voor de gebruikers die deze thermostaat bedienen, er alleen maar 
ergernissen uit voort komen. Deze ergernissen zijn de negatiefste uitkomst die deze thermostaat 
kan hebben, daarom dient hier iets mee gedaan te worden.  
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Hoofdstuk 6 Advies 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de conclusies uit het vorige hoofdstuk een advies 
gegeven aan Menzis Wageningen om onderstaande adviesvraag te beantwoorden. 
 

Hoe kan Menzis Wageningen de tevredenheid over haar binnenmilieu in vergaderruimtes 
verbeteren? 

6.1 Adviesrichtingen 
Hieronder wordt beschreven waarom en in welke richtingen de onderzoeker advies geeft aan 
Menzis Wageningen. Afsluitend met een overzicht van de adviesrichtingen. 
 
Gebouwbeheersysteem 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een groot gedeelte van de medewerkers in 
vergaderruimtes geen thermische comfort ervaren, maar een te warme ervaring hebben. De 
luchtbehandelingsinstallatie en het GBS dat deze installatie aanstuurt zijn verantwoordelijk voor 
het thermische comfort.  
 
Tevens is de onderzoeker in een gesprek met Henk Hogenkamp, medewerker gebouwbeheer & 
onderhoud, erachter gekomen dat de instellingen en invulling van het GBS niet naar behoren is.  
Zo blijken de nummering van vergaderruimtes in het systeem totaal niet overeen te komen met 
de ruimtebenaming in het pand. En blijken een aantal instellingen in het GBS incompleet te zijn. 
Dit heeft niet per se betrekking op de vergaderruimtes, want bij het nakijken van een aantal 
vergaderruimtes lijken deze volledig ingevuld en in orde te zijn. Echter blijken er dus een aantal 
dingen mis te zijn/ te ontbreken en kan niet uitgesloten worden dat dit een oorzaak is voor een 
aantal onaangename ervaringen. De expert Bob Adriaans heeft aangegeven dat de 
basisinstellingen van een GBS de oorzaak kunnen zijn van klachten over binnenmilieu en het 
belangrijk is hier aandacht aan te besteden. (Hogenkamp, Gebouwbeheersysteem, 2019) 
(Adriaans, 2019) 
 
Thermostaat 
Naast al deze bevindingen over het thermische comfort is uit het onderzoek gebleken dat de 
gebruikers van vergaderruimtes niet te spreken zijn over de thermostaat. Gebruikers hebben uit 
ervaringen aangegeven te denken dat de thermostaat niet werkt of in ieder geval geen effect 
heeft. Ook heeft een klein gedeelte van medewerkers aangegeven niet te weten deze te mogen of 
kunnen gebruiken. Opvallend is dat 80% van de gebruikers nooit informatie hebben gehad over 
de werking van de thermostaat. Degene die dit wel hebben gehad,  hebben dit persoonlijk 
gevraagd aan één van de medewerkers van huisvesting & gebouwbeheer.  
 
Adviesrichtingen 
Naar aanleiding van bovenstaande genoemde bevindingen heeft de onderzoeker volgende 
adviesrichtingen opgesteld voor Menzis Wageningen: 

- Het gebouwbeheersysteem op orde krijgen, zodat de basis uitgesloten kan worden als 
oorzaak van onaangename ervaringen. 

- Setpoint temperatuur 0,5°C  verlagen en setpoint Co2-waarde naar 700 PPM verlagen 
voor vergaderruimtes. 

- Medewerkers voorzien van informatie over de functie en de werking van de thermostaat.   
 

6.2 Inrichting adviezen 
In deze paragraaf worden de adviezen uitgewerkt aan de hand van de PDCA-cirkel van Wiliam 
Edwards Derming. Deze cirkel is een model dat gebruikt wordt om een verandering in goede 
banen te leiden met een cyclische karakter. De vier stappen van dit model waarborgen het 
proces en maken evaluatie en bijsturing mogelijk. (Vliet, 2011) 
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           Figuur: PDCA-Cirkel (Jacobsen, 2015) 

6.2.1 Plan 
De eerste fase is het maken van een plan. Hierin wordt uitgewerkt hoe het doel van het advies 
behaald gaat worden. 
 
Gebouwbeheersysteem instellen 
Het GBS dient volledig ingesteld en gecontroleerd te worden. De nummering van alle ruimtes 
dient eenmalig naar de daadwerkelijke nummering die in het pand gehanteerd wordt, aangepast 
te worden, zodat deze klopt. Hierdoor kost werken met dit systeem een stuk minder moeite en 
wordt de kans op het maken van fouten geminimaliseerd. Hiernaast dienen alle instelling van 
het systeem gecontroleerd te worden, omdat gebleken is dat deze momenteel niet foutloos is. 
Door dit te doen kan met zekerheid gezegd worden dat het systeem naar behoren werkt.  
 
Verlagen setpoints temperatuur en Co2 
Het verlagen van de setpoints voor de temperatuur en het Co2 gehalte in de vergaderruimtes 
hebben allebei een eigen reden. Maar beiden hebben effect op dezelfde omgevingsfactor, 
namelijk het thermische comfort. Met deze reden worden deze samen behandeld in deze 
adviesrichting. 
 
Door het setpoint van de temperatuur te verlagen wordt er ingespeeld op de menselijke factor 
van gebruikers van de vergaderruimte, omdat zij hebben aangegeven de basistemperatuur van 
22,5°C te hoog vinden. Door het setpoint van 22,5°C naar 22,0°C te verlagen sluit de temperatuur 
beter aan bij de wensen van gebruikers van vergaderruimtes. Het verlagen van dit setpoint in 
vergaderruimtes sluit ook aan bij de recente verlaging van de inblaastemperatuur in de B-
vleugel. Dit verkleint het contrast tussen de open werkplekken en vergaderruimtes. Daarnaast 
geeft de organisatie Flexas, die zich heeft gespecialiseerd in kantoorruimtes, aan dat 22,0°C voor 
de meesten de aangenaamste werktemperatuur is in kantoren (Andeweg, 2018). Dit bevestigt de 
behoefte van gebruikers die op dit moment ervaren dat de temperatuur te warm is. Daarnaast is 
het verlagen van de temperatuur iets wat gebruikers zelf ook zullen waarnemen op de 
thermostaat. Hierdoor zien zij dat er iets is veranderd en is geluisterd naar hen. Door mee te 
doen aan het onderzoek hebben zij zelf invloed uitgeoefend op het binnenmilieu, wat zal 
bijdragen aan de persoonlijke waarneming.  
 
Het verlagen van het setpoint  naar 700 PPM van de Co2 waarde in vergaderruimtes heeft als 
doel dat het GBS eerder de vervuilde lucht uit de ruimte gaat zuigen. Naast het beter beheren 
van de luchtkwaliteit heeft dit ook als effect dat de temperatuur in deze ruimtes tijdens het 
gebruik minder oploopt. Er is bewust voor gekozen het setpoint van de Co2 waarde niet meer 
dan 50 PPM te verlagen. Als het systeem te vaak aanslaat om de vervuilde lucht weg te zuigen,  
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kan dit een te groot effect hebben op het verlagen van de temperatuur in deze ruimtes. 
Waardoor gebruikers het thermische comfort als koud gaan ervaren. 
 
Informeren over thermostaat 
Gebruikers van vergaderruimtes dienen geïnformeerd te worden over de werking en bediening 
van de thermostaat. Het doel hiervan is dat gebruikers weten hoe het systeem werkt en weten 
wat zij kunnen verwachten van het systeem. Expert Linde van den Brink heeft toegelicht tijdens 
het interview, dat begrijpen hoe iets in je omgeving werkt positief bijdraagt aan wat we er van 
vinden. Naast dat dit verwachtingen bijstelt en ergernissen wegneemt, zorgt dit er ook voor dat 
alle gebruikers van vergaderruimtes weten dat zij deze service aanwezig is en zij deze mogen 
bedienen. 
 

6.2.2 Do 
De tweede fase is het uitvoeren van de plannen. Hierin wordt uitgewerkt hoe de gemaakte plannen 
uitgevoerd dienen te worden.  
 
Gebouwbeheersysteem instellen 
Voor de nummering van de ruimtes in het GBS dient de juiste ruimtebenaming opgevraagd te 
worden bij Adrienne van Efferen, de teammanager van facility services. Met het overzicht van deze 
ruimtebenaming kan de nummering van het GBS aangepast worden. Henk Hogenkamp geeft 
hiervoor de opdracht aan diegene die hier verantwoordelijk voor is. Henk Hogenkamp heeft 
aangegeven dat de installateur van het GBS de instellingen destijds heeft ingevuld. Hiervoor moet 
hij contact op nemen met Albert Eertink van ‘Signum meet- en regeltechnieken’, de project 
engineer van dit bedrijf en contactpersoon voor Menzis Wageningen. Hij moet deze instellingen 
nalopen en deze fouten aanpassen of een beheerder van het systeem de opdracht geven dit te 
doen. Belangrijk bij deze twee activiteiten is dat systematische te werk wordt gegaan en hierbij 
opgeschreven wordt wat aangepast is zodat gewaarborgd kan worden dat hierna alles klopt.  
 
Verlagen setpoints temperatuur en Co2 
Henk Hogenkamp is als medewerker gebouwbeheer & onderhoud verantwoordelijk hiervoor. 
Ook hiervoor moet Henk Hogenkamp contact opnemen met Albert Eertink. Bij hem dient hij de 
wens over het verlagen van de setpoints van temperatuur en Co2 in vergaderruimtes aan te geven. 
Als project engineer kan hij aangeven of dit meer impact heeft dan alleen op de vergaderruimtes. 
Na deze afweging kan samen met Signum deze verlaging van instellingen doorgevoerd worden. 
Voordat deze veranderingen worden doorgevoerd,  draagt het bij om deze te communiceren naar 
de medewerkers in het pand van Menzis Wageningen om draagvlak te creëren 
(Bisschop+partners, 2017). Geadviseerd wordt om dit één week voor het doorvoeren van deze 
veranderingen via drie gebruikelijke wegen te doen: Intranet, infomail en een prikbord bij de 
ingang/uitgang.  
 
Informeren over thermostaat 
Henk Hogenkamp heeft aangegeven dat ze op locatie Enschede van Menzis een A4 ontworpen 
hebben waar informatie over de bediening en werking van de thermostaat en het GBS hebben 
samengevat. Deze A4 hebben zij langs verschillende thermostaten hangen in het pand. Henk 
Hogenkamp moet deze A4 opvragen bij de facilitaire manager en/of medewerker gebouwbeheer 
& onderhoud van locatie Enschede zodat dit simpelweg overgenomen kan worden op Locatie 
Wageningen. Hierbij is het van belang dat de informatie op deze A4 doorgenomen wordt om te 
controleren of deze ook exact klopt m.b.t. locatie Wageningen. Mocht hier iets niet van 
overeenkomen/ontbreken, dan moet dit aangepast/aangevuld worden. Als de A4 volledige 
informatie verschaft dient deze verspreid te worden door het pand. Om alle medewerkers te 
bereiken moet deze A4 op elke afdeling in minimaal één vergaderruimte en één samenwerkruimte 
met thermostaat komen te hangen. Het ophangen van deze A4 is een taak voor de medewerkers 
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van Facility Services van Menzis Wageningen. Deze opdracht moet worden neergelegd bij de 
Adrienne van Efferen.  
 

6.2.3. Check & act 
De derde fase is het controleren en reflecteren van de uitgevoerde activiteiten. De vierde fase is 
het bijsturen van de uitgevoerde plannen als dit nodig blijkt te zijn. Er wordt voor elk advies een 
kritieke succesfactoren en prestatie indicatoren opgesteld. Hierbij wordt aangegeven hoe deze 
gecontroleerd dienen te worden en eventueel kunnen worden. Aan deze controleacties worden 
kritieke succesfactoren en prestatiefactoren  bijgestuurd.  
 
Gebouwbeheersysteem instellen 

Kritieke succesfactor Prestatie indicator Controleactie Verbeteractie 

De nummering in het 
systeem komt overeen 
met de 
ruimtebenaming. 

100% van het GBS 
komt overeen met de 
ruimtebenaming. 

Alle veranderingen 
zijn bijgehouden, deze 
worden 
gecontroleerd door 
Henk Hogenkamp om 
te controleren of alles 
aangepast. 

Gemiste aanpassingen 
laten bijwerken. 

Het GBS is volledig 
ingesteld. 

99% van het GBS is 
zoals gewenst 
ingesteld.  

Henk Hogenkamp 
controleert eenmalig 
steekproefsgewijs de 
instellingen als Albert 
Eertink heeft 
aangegeven dat alles 
voldoet.  

Bij Albert Eertink 
aangeven dat het 
systeem nog niet naar 
behoren staat 
ingesteld en dit laten 
verhelpen. 

 
Verlagen setpoints temperatuur en Co2  

Kritieke succesfactor Prestatie indicator Controleactie Verbeteractie 

Gebruikers van 
vergaderruimtes zijn 
tevreden over het 
thermische comfort 
dat wordt gehanteerd. 

80% van de 
gebruikers zijn 
tevreden met het 
thermische comfort 
van de 
vergaderruimtes. 

Nadat de 
aanpassingen één 
maand zijn 
doorgevoerd 
installeert Bart in ’t 
Velt de ‘Happy or Not’ 
paal, die al 
beschikbaar is,  om de 
tevredenheid te 
inventariseren.      

Vervolg onderzoek 
naar gewenste 
thermische comfort.  
Hierover meer in 
paragraaf 8.3 
‘Aanbeveling 
vervolgonderzoek’ op 
blz. 46. 

 
Informeren over thermostaat 

Kritieke succesfactor Prestatie indicator Controleactie Verbeteractie 

Gebruikers weten hoe 
de thermostaat werkt 
en wat zij hiervan 
kunnen verwachten. 

75% van de 
gebruikers is op de 
hoogte van de werking 
van de thermostaat. 

Nadat de informatie 
er één maand hangt 
wordt er een enquête  
uitgezet die bij 
gebruikers van 
vergaderruimtes 
wordt afgenomen.  

Informatie sessie 
houden tussen 12:00 – 
13:00 in ruimte B.1.11 
Anderzorg waar 
medewerkers 
langskomen als zij naar 
de kantine gaan.  
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Hoofdstuk 7 Implementatie 
In dit hoofdstuk wordt de implementatie van het advies de setpoints verlagen toegelicht. Dit 
wordt ingedeeld in vier onderdelen: draagvlak creëren, juridische, financieel en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De andere adviezen komen alleen terug bij de financiële 
consequenties. 
 

7.1 Draagvlak creëren 
Het verlagen van de setpoints moet bijdragen aan het verhogen van de tevredenheid over het 
binnenmilieu, maar is wel een verandering die impact heeft op de gebruikers van 
vergaderruimten persoonlijk. Hiervoor dient draagvlak gecreëerd te worden om deze 
verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het bedrijf ‘Bisschop + Partners’ dat zich heeft 
gespecialiseerd in het geven van beleidsadviezen heeft een aantal acceptatiestrategieën op haar 
site toegelicht die bijdragen bij het creëren van draagvlak bij veranderingen. Hieronder zijn vijf 
van deze strategieën toegepast op het advies: 

1. Werknemers tijdig informeren (Bisschop+partners, 2017): Zoals bij sub paragraaf 6.2.2 is 
aangegeven wordt een week voordat de veranderingen worden doorgevoerd via drie 
gebruikelijke wegen gecommuniceerd over de veranderingen die gaan plaatsvinden.  

2. Laat werknemers actief deelnemen aan het veranderproces (Bisschop+partners, 2017): 
Deze heeft al plaatsgevonden. Medewerkers hebben namelijk zelf tijdens dit onderzoek 
aangegeven dat zij het thermische comfort te warm vinden. Bij het tijdig informeren van 
de werknemers is het slim om hier naar te refereren zodat zij zich gehoord voelen. 

3. Begrijp de weerstand (Bisschop+partners, 2017): Als er weerstand geboden wordt tegen 
de verandering is het belangrijk dat deze serieus genomen wordt. Door eerst begrip te 
tonen aan deze weerstand wordt het volgende punt makkelijker.  

4. Werknemers overtuigen (Bisschop+partners, 2017): Nadat begrip is getoond kan deze 
medewerker misschien wel overtuigd worden. Hierbij is het belangrijk om aan te geven 
dat deze verandering plaatsvind om de tevredenheid van het overgrote deel 
medewerkers te verhogen. Hierbij moet worden gewezen op de voordelen die het brengt 
en niet simpelweg de verandering worden afgedwongen. 

5. Vraag feedback aan betrokkenen (Bisschop+partners, 2017): Om te waarborgen dat de 
verandering het gewenste effect heeft is het belangrijk dat er feedback gevraagd wordt 
aan de gebruikers. Zoals bij sub paragraaf 6.2.3 wordt toegelicht moet hiervoor de 
‘Happy or Not’ paal gebruikt worden. Blijkt dat de verandering niet het gewenste effect 
heeft gehad voor het thermische comfort dan dient er een vervolgonderzoek opgezet te 
worden om dit thermische comfort wel te kunnen waarborgen. 

 

7.2 Juridische kader 
Het verlagen van de setpoints heeft een effect op de luchttemperatuur en luchtverversing van de 
vergaderruimtes. Deze twee factoren zijn opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel 
Arbowet genoemd. Deze Arbowet bevat regels om de gezondheid, veiligheid en welzijn van 
werknemers te waarborgen. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en in dit geval dient 
Menzis Wageningen rekening te houden met ‘Artikel 6.1 Temperatuur’ en ‘Artikel 6.2 
Luchtverversing’ van deze Arbowet. Waarvoor Menzis Wageningen moet waken wordt hieronder 
per wet toegelicht (Sociale zaken en Werkgelegenheid, 2017):  

- Artikel 6.1 Temperatuur (Sociale zaken en Werkgelegenheid, 2017): Er dient voor gewaakt 
te worden dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade heeft voor de gezondheid 
van de werknemer. De kans is echter nihil dat het verlagen van het setpoint naar 22,0°C 
dit als gevolg heeft,. 

- Arikel 6.2 Luchtverversing (Sociale zaken en Werkgelegenheid, 2017): Dit artikel stelt dat 
er voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig moet zijn op een arbeidsplaats. Door het 
verlagen van het setpoint wordt hieraan nog beter voldaan in de vergaderruimtes. Echter 
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dient wel gewaakt te worden dat de luchtverversing geen hinderlijke tocht veroorzaakt 
voor werknemers. Aangezien er alleen eerder wordt begonnen met het wegzuigen van de 
verontreinigde lucht en niks wordt veranderd aan de inblaassnelheid/zuigkracht van het 
systeem is de kans dat dit zich voordoet ook nihil.  

 

7.3 Financiële consequenties 
In deze paragraaf wordt voor elk advies toegelicht wat voor financiële consequenties dit heeft 
voor Menzis Wageningen. Deze berekeningen zijn een schatting van de kosten en kunnen in 
werkelijkheid afwijken. 

- Ruimtebenaming bijwerken: In deze situatie wordt ervan uit gegaan dat de medewerker 
die de ruimtebenaming gaat aanpassen een ICT-medewerker is. Volgens Indeed is het 
gemiddelde brutosalaris van een ICT-medewerker €12,42 per uur in Nederland (Indeed, 
2019). Geschat wordt dat het bijwerken +/- 2 uur gaat duren. Berekening kosten: 12,42 x 
2 = € 24,84. Deze kosten zijn erg laag en te verwaarlozen tegen de tijdbesparing van 
werken met dit systeem in de toekomst en het voorkomen van fouten die eventueel meer 
kosten met zich mee zouden nemen. 

- Instellingen gebouwbeheersysteem bijwerken: Menzis Wageningen heeft een contract met 
‘Signum meet- en regeltechnieken’. Deze instellingen zouden al in orde moeten zijn, deze 
organisatie moet deze fout rechtzetten. Dit valt binnen het contract waardoor dit geen 
extra financiële gevolgen zou moeten hebben om aan te laten passen 

- Setpoints temperatuur en Co2 verlagen: De inblaas temperatuur in de B-vleugel is recent 
al verlaagd naar 21,5°C, het verlagen van het setpoint in vergaderruimtes naar 22,0 °C 
zorgt er voor dat er minder energie wordt verspilt aan het verwarmen van lucht voor 
deze ruimtes. In de A-vleugel zal de er in de vergaderruimtes door de 
luchtbehandelingsinstallatie gekoeld worden om de temperatuur te verlagen naar 
22,0°C. Daarnaast zal in alle vergaderruimtes wanneer deze gebruikt worden de 
luchtverversing eerder aan gaan wat ook extra energiekosten met zich meeneemt. Om 
hier een schatting van te doen dient er contact opgenomen te worden met Albert Eertink 
van ‘Signum meet- en regeltechnieken’. Zij kunnen een berekeningen doen wat voor 
gevolgen dit heeft voor het systeem.  

- Informeren over thermostaat: Het overnemen van de A4 in Enschede kan kosteloos. Hij 
dient alleen uitgeprint, gelamineerd en opgehangen te worden.  Het uitprinten/ 
lamineren wordt buiten beschouwing gelaten omdat het papier en lamineerhoezen 
hiervoor al aanwezig is bij Menzis Wageningen. Er gaat alleen geschat 1 uur zitten in het 
printen/lamineren van deze A4’s en 2 uur voor het ophangen hiervan door het hele pand 
heen. Een facility services medewerker voert deze taken uit, volgens Indeed is het 
gemiddelde brutosalaris van een facilitair medewerker €11,29 per uur in Nederland 
(Indeed, 2019). Berekening kosten: 11,29 x  3 = € 33,87. 

 

7.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort volgens MVO-Nederland dat je naast je 
eigen winst ook rekening houdt met maatschappelijke effecten bij het ondernemen. Hiervoor 
hanteren zij de’ triple-P’ benadering, dit houdt in bij het maken van keuzes rekening houden met 
People, Planet en Profit (MVO-Nederland, 2017). Het verlagen van de setpoints vergroot het 
thermische comfort van gebruikers van vergaderruimtes, dit draagt bij aan tevredenheid van 
haar medewerkers (People). Naast dat dit een effect heeft op de tevredenheid van haar 
medewerkers blijkt uit de probleemanalyse dat het verbeteren van binnenmilieu ook een 
positief effect heeft op de productiviteit van medewerkers (Profit). Echter moet er wel bij 
stilgestaan worden dat het maken van deze keuze ook een effect heeft op het energieverbruik 
van Menzis Wageningen (Planet). Uit de berekeningen van ‘Signum meet- en regeltechnieken’ 
moet blijken of deze positief of negatief zijn.  
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Hoofdstuk 8 Discussie 
In dit hoofdstuk wordt er gereflecteerd op de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van 
het onderzoek. Een korte vergelijking met andere onderzoeken met betrekking tot binnenmilieu 
gegeven. En als allerlaatste onderdeel van dit verslag een aanbeveling aan Menzis gegeven voor 
vervolgonderzoek.   
 

8.1 Het onderzoek 
8.1.1 Bruikbaarheid 
De bruikbaarheid van het onderzoek is hieronder toegelicht voor de twee organisaties die baat 
hebben bij het onderzoek.  
 
Healthy Workplace 
HWP heeft aangegeven baat te hebben bij het onderzoek als basis voor vervolgonderzoeken die 
ze op het gebied van binnenmilieu willen uitvoeren. Voor hen is de uitwerking en 
beantwoording van deelvraag 1 het bruikbare gedeelte van dit onderzoek. Deze informatie kan 
als basis bieden voor vervolgonderzoek, het geeft een overzichtelijk beeld van welke factoren 
invloed hebben op binnenmilieu en de ervaring hiervan.  
 
Menzis Wageningen 
Voor Menzis Wageningen is dit onderzoek bruikbaar om de tevredenheid van het binnenmilieu 
in vergaderruimtes te verbeteren. Het onderzoek heeft in kaart gebracht waar de 
verbeterpunten liggen en waar medewerkers momenteel wel tevreden over zijn. Daarnaast geeft 
de bevinding over de thermostaten, die er al sinds de installatie van de 
luchtbehandelingsinstallatie in april 2018 hangen, een inzicht dat medewerkers zich lang niet 
allemaal bewust zijn van de services om zich heen. Dit onderzoek is in die zin ook bruikbaar als 
inzicht dat er altijd uitgebreid gecommuniceerd dient te worden en daarnaast feedback 
gevraagd dient te worden om echt te weten wat er in de organisatie omgaat.    
 

8.1.2 Validiteit 
Er is zorgvuldig voor gekozen om 12 vergaderruimtes verspreid over 3 afdelingen te betrekken 
om een zo representatief mogelijk beeld te vormen van de ervaringen van alle vergaderruimtes 
van Menzis Wageningen. Echter had de validiteit van het onderzoek beter gekund op een aantal 
punten. Het was namelijk voor de onderzoeker lastig om medewerkers mee te laten doen aan 
zijn onderzoek. De diepte interviews met gebruikers met onaangename ervaringen leken snel 
verzadigd. Maar het beeld dat gecreëerd is met de gestructureerde interviews had beter gekund. 
In velen gevallen wilden/konden van een vergadering van 4-8 personen maar 1-2 van deze 
vergadering tijd maken om mee te doen aan het onderzoek. De onderzoeker heeft geprobeerd 
aan de start van vergaderingen af te stemmen met gebruikers van vergaderruimtes. Echter was 
dit maar enkele malen met succes om een grotere groep van een vergadering te kunnen 
betrekken. Hierdoor is er niet de mogelijkheid geweest een beeld te vormen of er verschillen 
zitten tussen de ervaringen van grote groepen in één vergadering. 
 
Een ander voorbeeld van wat de onderzoeker graag had willen betrekken bij zijn onderzoek is 
de bezettingsgraad van de vergaderruimtes. Dit om te achterhalen of deze een factor speelt bij 
de onaangename ervaringen. Echter ondervond hij tijdens het onderzoeken zelf dat de 
rapportages van het reserveringssysteem totaal niet overeen komen met de werkelijke bezetting 
van de vergaderruimtes. Medewerkers blijken gemaakte reserveringen niet te cancelen en ook 
regelmatig ruim af te wijken van de tijden die zij gereserveerd hebben. De onderzoeker bedacht 
zich ook een kleinere vergelijking te kunnen doen met het bezettingsgraad overzicht van het 
gehele pand. Echter had facility services een storing gehad in het systeem, waardoor ze deze 
hebben moeten resetten. En de data over de onderzoeksperiode en daarom heen niet 
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beschikbaar waren (Huising, 2019). Dit was niet te vermijden, maar wel een misser voor het 
onderzoek.  
 

8.1.3 Betrouwbaarheid 
Wat betreft de ervaringen met de  luchtkwaliteit, licht, akoestiek en de thermostaat is dit 
onderzoek representatief. Echter is het beeld van het thermische comfort een momentopname 
van drie weken, dat niet representatief is voor het hele jaar. Dit onderzoek is in de Lente 
uitgevoerd, het kan zijn dat in andere seizoenen medewerkers een andere ervaring hebben met 
het thermische comfort,  dat op dit moment gehanteerd wordt. Om het onderzoek zo volledig 
mogelijk beeld te geven heeft de onderzoeker de ervaringen van medewerkers die tijdens de 
momentopnames geen onaangename ervaringen hadden er ook bij betrokken. Hier valt echter 
niks definitiefs over te zeggen.  
 

8.2 Andere onderzoeken 
Dit onderzoek is niet te vergelijken met andere onderzoeken omdat deze kleinschalig is en van 
kwalitatieve aard. Er wordt wel gesproken over aantallen, maar er is vooral achterhaald  hoe 
gebruikers van vergaderruimtes denken over het binnenmilieu. Andere onderzoeken m.b.t. 
binnenmilieu zijn grootschalige en van kwantitatieve aard. Bij deze onderzoeken zijn de 
onderzoekmethodes volledig gericht op cijfers en wordt richting normen gewerkt. Daarnaast is 
dit onderzoek specifiek op vergaderruimtes gericht. De focus op vergaderruimtes is bij andere 
onderzoeken nergens terug te vinden. Andere onderzoeken gaan over de algemene werkvloer of 
zijn alleen gericht op een bureauwerkplaats.  
 

8.3 Aanbeveling vervolgonderzoek 
De onderzoeker heeft twee aanbevelingen voor vervolgonderzoek die waardevol kunnen zijn 
voor Menzis Wageningen: 
 
Implementeren smart building reserveringssysteem vergaderruimtes 
Tijdens het onderzoek heeft de onderzoeker ondervonden dat er momenteel niet juist omgegaan 
wordt met het reserveringssysteem van de vergaderruimtes, zoals hierboven al kort beschreven 
is. Daarnaast zou een smart building reserveringssysteem een beter inzicht kunnen geven aan 
het management en medewerkers van Menzis Wageningen over de actuele bezetting en status 
van vergaderruimtes. Er zijn velen bedrijven zoals bijvoorbeeld ‘Flexwhere’ of ‘Reflex’ die deze 
technologieën aanbieden. Hiernaast zijn er mogelijkheden om deze smart building technologieën 
te combineren met data van het GBS. Deze innovaties bieden mogelijkheden zoals bijvoorbeeld 
een vergaderruimte die zelf aangeeft momenteel geen gezond binnenmilieu te hebben en een 
andere ruimte adviseert. Een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van het implementeren 
van dit soort systeem kan meerwaarde opleveren voor Menzis Wageningen.   
 
PMV & PPD index 
Aangezien uit dit onderzoek blijkt dat de ontevredenheid van het binnenmilieu ligt bij het 
thermische comfort is een vervolg onderzoek naar hanteren van de ‘Predicted Mean Vote’ & 
‘Predicted Percentage of Dissatisfied’ indexen een logische vervolgstap mocht het verlagen van 
de setpoints de tevredenheid niet voldoende verbeteren. Deze indexen zijn gebaseerd op de 
behaaglijkheid theorie van Fanger. Met deze indexen kan het percentage ontevredenheid als 
gevolg van het thermische comfort worden berekend. (Atze Boerstra, Thermische 
binnenklimaat, 2008) 
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Bijlage 1. Semigestructureerd interview experts 
 

- Wat is uw ervaring met binnenmilieu vanuit uw werkveld? 
 
  
 
 
 
 

- Hoe wordt volgens u een ervaring van binnenklimaat gevormd? 
 Objectief 

 
 
 
 
 

 Subjectief 
 
 
 
 
 
 

- Wanneer wordt een ervaring met binnenmilieu onaangenaam? 
 
 
 
 
 
 
 

- Hoe kan volgens u een onaangename ervaring het beste worden weggenomen/waar 
moet naar gekeken worden? 
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Bijlage 2. Observatie formulier & vragenlijst interview 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijkheden 
thermostaat 

Temperatuur / compleet  

Info thermostaat                           °C                           %                           smiley                         Co2 
Thermostaat stand:  

Specificatie ruime Soort:                                                          Max aantal personen: 
 

Hoeveelheid aanwezige 
personen 

 
 
 

Ruimte binnen bereik 
zonlicht 

 
 
 

Mogelijkheid 
afschermen zonlicht 

 
 
 

Laag kleding uitgedaan  
 
 

Staat de deur open of 
dicht 

 
 
 

Zitplekken onder 
rooster/ buiten 
luchtcirculatie 

 
 
 

Zelf last van akoestiek 
tijdens afnemen 
vragenlijst 

 
 
 

Bijzonderheden  
 
 

Geslacht respondenten: 
 
P1=  M /  V 
P2=  M /  V 
P3=  M /  V 
P4=  M /  V 
P5=  M /  V 
P6=  M /  V 
P7=  M /  V 
P8=  M /  V 

Vergadering 

Datum  

Tijdstip start   

Tijdstip einde  

Ruimtenummer   



 

Vragenlijst onderzoek binnenklimaat vergaderruimtes 
Intro: Bij de vragen belangrijk om in termen van aangenaam of onaangenaam te denken? 
 
Vraag 1: Hebben jullie het klimaat als aangenaam of als onaangenaam ervaren? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

 

Vraag 2: Als u het als onaangenaam hebt ervaren, kunt u dan kort benoemen waardoor dit komt? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

 

Vraag 3: Wat vonden jullie van de luchtvochtigheid? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

 

Vraag 4: Heeft iemand een luchtstroom ervaren in deze ruimte? Zo ja, om toelichting vragen. 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

 

Vraag 5: Heeft iemand warmte of kou gevoeld van één of meerdere meubels? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

 



11-6-2019 Verbeteren ervaring binnenmilieu 55 

 

Vraag 6: Heeft iemand afleidend geluid gehoord vanuit binnen of buiten de ruimte? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

Vraag 7: Wat vinden jullie van de verlichting in deze ruimte?  

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

Vraag 8: Wat voor soort vergadering was dit? (Zwaar gesprek, hevige discussie, overleg, fijn 

gesprek) 

…………………………………………………………… 

Vanaf hier vragen die niet meer beantwoord dienen te worden als u de vragenlijst al eens 

heeft beantwoord. 

Vraag 9: Maken jullie ooit gebruik van de thermostaat in de ruimte. Zo niet waarom niet? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

Vraag 10: Hebben jullie ooit uitleg gekregen welke informatie de thermostaat verschaft en hoe 

deze exact werkt? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 

Vraag 11: Kleden jullie je op het binnenklimaat van Menzis of het buitenklimaat? 

P1:      P5: 

P2:      P6: 

P3:      P7: 

P4:      P8: 
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Bijlage 3. Gesprekspunten diepte interview 
 

Start vraag: Vergaderd u door het gehele gebouw heen of zit u meestal in dezelfde hoek? 
 
 
Topics waar op gelet dient te worden tijdens diepte interview: 
 
- Temperatuur 
 
 
 
 
 
 
 
- Luchtkwaliteit 
 
 
 
 
 
 
 
- Thermostaat / gebouwbeheersysteem 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vergaderruimtes



 

Bijlage 4. Codering interviews experts 
 

 Henk Brink Bob Adriaans Linde van der Brink 

 
Thermische comfort 

“Als je het zorgvuldig wilt benaderen zou je 
eigenlijk moeten kijken naar wat Gregor en Fanger 
zegt of thermische comfort.” 
 
“het termische comfort wordt bepaald door soort 
van gemiddelde temperatuur die beïnvloed wordt 
door niet alleen de ruimte temperatuur maar ook 
de stralingtemperatuur, luchtsnelheid en 
dergelijke.” 
 
“Een innovatie die je op dit moment ziet is dat er 
steeds meer mogelijkheden worden gecreëerd 
voor mensen om individueel hun thermische 
comfort te kunnen regelen.” 
 
“Maar wat ook steeds duidelijker wordt is dat 
discomfort in de vorm van te warm of te koud ook 
van invloed is op de prestaties van medewerkers 
op het moment dat ze aan het werk zijn. Men 
maakt meer fouten, is afgeleid, raakt opgewonden. 
Er ontstaat dus een discomfort wat zich vertaalt in 
klachten die direct invloed hebben op het werk. 
Alleen is daar het bewijs nog in heel beperkt.” 

-  “Luchtkwaliteit, uiteraard de temperatuur. Maar 
temperatuur bestaan ook uit, je hebt de 
luchttemperatuur, je kan stralingstemperatuur 
hebben en luchtsnelheid heeft ook invloed op de 
ervaren temperatuur.” 
 
“Relatieve luchtvochtigheid onderdeel van 
luchttemperatuur ervaring en vervuiling in de 
lucht is onderdeel van luchtkwaliteit.” 
 
“Wat ik ook kan vertellen, je weet dat voor de 
comfort temperatuur afhangt van de temperatuur 
buiten. In de zomer accepteren we een hogere 
temperatuur binnen.” 
 
“Of de 22,5 graden misschien toch te warm is voor 
een vergaderruimte” 
 
“Dan kan ik me nog voorstellen dat er misschien te 
weinig ervaring van luchtbeweging is. Mensen 
hebben soms de behoefte aan voelen dat er iets 
gebeurd en dat er een windje of frisse wind 
voelbaar is. En dat is wel grappig want kan 
negatief geïnterpreteerd worden als tocht, maar 
als mensen het warm hebben wordt het juist 
positief geïnterpreteerd.” 
 

 
Luchtkwaliteit 

“Maar wat daarin wel een rol speelt is dat de 
factoren zoals luchtkwaliteit iets doen met je 
ervaring van thermische comfort.” 
 
“Deze gemeten aan luchtkwaliteit komt duidelijk 
naar voren dat dit weldegelijk een negatief gevolg 
naarmate luchtkwaliteit afneemt. Maar om dat 
echt te kunnen kwantificeren naar 
productieverlies in een kantooromgeving is nog 
niet echt onderbouwt. Maar men schat dat dit 
effect ligt tussen 10 – 15% is, in afname van 
productie.” 

-  “Relatieve luchtvochtigheid onderdeel van 
luchttemperatuur ervaring en vervuiling in de 
lucht is onderdeel van luchtkwaliteit.” 
 
“En voor luchtkwaliteit is dat bijvoorbeeld de 
1200 ppm, die ben je vast wel eens tegen 
gekomen.” 

 
“Maar wat we in ieder geval wel weten is dat er 
rond die 1000 of 1200 ppm, sommige zeggen zelf 
bij 800. Pp,m Co2 hebben we het dan over, Co2 is 
dan weer een indicatie van  alle andere stofjes die 
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“Nou wat wij zien uit onderzoek is dat over het 
algemeen luchtkwaliteit niet echt iets is waar je 
direct aan kunt doen of tenminste waar mensen 
veel last van hebben.” 

in de lucht zitten. Het is eigenlijk meer een 
indicatie van de luchtverversing, hoeveel frisse 
lucht van buiten is er in de ruimte aanwezig. En als 
dat boven die grens komt dan gaan we dat 
opmerken, dan vinden we de lucht bedompt en 
onaangenaam, vooral als we in een ruimte 
binnenkomen.” 
 
“Maar Co2 kun je heel goed gebruiken als indicator, want 
Co2 wordt door mensen geproduceerd. Als we zien dat 
die hoeveelheid verhoogd is dan geeft dat aan dat er 
weinig frisse/verse lucht van buiten naar binnen komt. 
Dus dat die luchtverversing aan de lage kant is. Dan 
kunnen we aannemen dat alle andere stofjes die vrij 
komen in z’n ruimte daar ook aanwezig zijn, want die 
worden ook niet ververst. Want dat is het hele idee van 
ventilatie, dat je door de verse lucht van buiten aan te 
voeren en de vervuilde lucht van de ruimte af te voeren.” 
 
“Ofja het klopt niet helemaal want het vrijkomen van die 
andere stofjes  is onafhankelijk van de Co2 die uitgestoot 
wordt door mensen. Want dat emitteren uit het 
meubilaire gaat dag en nacht door, terwijl het Co2 alleen 
maar vrij komt als er mensen in die ruimte zijn. Maar het 
is een hele goede indicatie of het luchtverversing goed is 
afgestemd op de hoeveelheid mensen die er nu zijn.”   
 
“Want het kan ook zijn, want verse lucht wordt vaak 
geassocieerd met frisse lucht en associëren we vaak ook 
met een frisse temperatuur. Maar dit zijn natuurlijk 2 
dingen. Je hebt verse lucht wat betekend, schone lucht als 
het ware van buiten. En je hebt frisse lucht  in de zin van 
koele lucht. En vaak als het wat warmer is in het ruimte 
hebben mensen ook het idee dat de luchtkwaliteit lager is, 
maar dat hoeft niet zo te zijn.” 

 
Akoestiek 

“Maar wat we wel zien is dat het thermische 
comfort en met name geluid, akoestiek dus een 
sterke invloed heeft op hoe men het uiteindelijke 
binnenklimaat ervaart. En ook daar de meeste 
ontevredenheid over is.” 

“Ze zitten ook nog eens dichter op elkaar, dusja 
dan krijg je hinder van geluid onderling en 
akoestiek wat heel erg mensen prikkelt.” 

“Geluid is ook een belangrijke, geluid van 
installaties, van buiten of geluid van collega’s.” 
 
 

 
Licht 

“Zo ver ik kan inschatten zie ik nog niet echt bewijs 
maar zijn er wel aanwijzingen dat lichtkleur ook 
thermische comfort kan beïnvloeden. 
Bijvoorbeeld koud-blauw licht zou mensen een 
ander thermische comfort geven dan warm-wit 
licht.  ” 
 
“maar ik durf zelf nog niet te generaliseren dat 
bijvoorbeeld dit lichtkleur inderdaad het 

(Noemt 1 maal bij invloed uitoefenen) “Licht bestaat ook uit heel veel aspecten, 
omgevingslicht en je hebt taakverlichting op je 
werkvlak en het contrast daartussen mag niet te 
groot zijn. Schitteringen/hinderende reflecties 
ook. “ 
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thermische comfort op een bepaalde manier 
beïnvloed.” 

Binnenmilieu “Even over jou eerste stelling, het binnenklimaat 
wordt niet alleen bepaald door lucht en 
thermische comfort, maar ook door licht- en 
geluidscomfort.” 
 
“Het idee dat een bepaalde algemene conditie kan 
aanbieden die geschikt is waarbij iedereen ook 
tevreden is, die aanname kunnen we in ieder geval 
niet onderbouwen vanuit onderzoek.” 
 
“Als je kijkt naar nieuwe gebouwen en dergelijke 
die worden neergezet dan is het niet zo dat er een 
bepaalde concept op basis waarvan deze worden 
neergezet die aantoonbaar werkt.” 
 
“Dat klopt, maar aan de andere kant is er veel 
bewijs dat in de richting wijst dat discomfort in 
ieder geval invloed heeft op de prestatie van de 
mensen en deze zeker niet te verwaarlozen is.” 

“Klimaat kan tweeledig zijn, objectief waar de 
klacht vandaan komt of subjectief. Het hangt altijd 
ergens tussen in, of het nou een objectieve of 
subjectieve meting is waar de klacht vandaan 
komt.” 
 
Wanneer de interviewer Frederick Herzberg 
toelicht beaamt Bob de hygiënefactoren theorie 
waar negatieve ervaring van factoren als 
dissatisfiers worden vertaalt. (ook bij doorvragen 
nogmaals bevestiging) 

“Mijn ervaring is dat het altijd heel lastig is, omdat 
er veel klachten zijn. Het is moeilijk om deze op te 
lossen.” 
 
“Ik kan me voorstellen dat alles bijdraagt aan de 
ervaring dat er niks gebeurd qua frisse lucht. En 
als iets voelbaar zou zijn dat dat zou kunnen 
helpen.” 
 
Toelichten vergelijken onaangename ervaringen 
als dissatisfiers van theorie hygiënefactoren: 
“dat is grappig want ik ken het alleen in deze 
context.” & “Oké, maar dit is prima zo. Je kan het 
inderdaad op deze manier gebruiken.” 

 
Menselijke factor 

“Er zijn ook alleen al grote verschillen tussen man 
en vrouwen, dit heeft te maken met de fysieke 
bouw. De stofwisseling van de vrouw is anders 
dan de man, een gevolg hiervan is dat zij het 
sneller koud hebben. Maar sommige mannen 
kunnen ook een lagere stofwisseling hebben 
waardoor zij sneller koud hebben.” 

“Iemand met een lage bloeddruk heeft het sneller 
koud en die klaagt sneller,” 
 
“Vraag: Volgensmij kun je slechte ervaringen nooit 
helemaal uit de weg gaan als het om 
binnenklimaat gaat. Bob: Nee, dat klopt.” 
 
“Nou dat zijn menselijke factoren en ik denk dat 
die heel erg uiteenlopen.” 
 
“Ja, ik denk dat de helft van de klachten subjectief 
is.” 

“Tussen mensen zit er ook een groot verschil 
tussen wat zij comfortabel vinden.” 
 
“Het hangt dus ook af van je eigen fysiologie voor 
een deel van wat je als prettig ervaart.” 
 
“Het hangt van het moment af, als ik binnen kom 
nadat ik net hard heb gefietst dan ervaar ik de 
binnentemperatuur anders dan een paar uur later 
als ik het stil gezeten. Het is dus momentaan.” 
 
“Leeftijd en geslacht zijn daarop ook van invloed. 
Over het algemeen zien we dat vrouwen 
gevoeliger voor zowel kou als warmte zijn.” 
 
“Nou dat verschilt per persoon, uiteraard” 
(onaangename ervaring) 
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Kleding 

  “Ja, gewoon omdat we daarop zijn ingesteld of dat 
onze kleding daarop is aangepast.” (i.v.m. 
zomer/wintertijd) 

 
Invloed uitoefenen 

“Thermische comfort kan ook beïnvloed worden 
door mensen op individueel niveau de 
mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld de 
luchtsnelheid wat te verhogen, zodat ze 
bijvoorbeeld het gevoel krijgen dat ze in een fris 
windje staan. En als ze dat zelf op het moment dat 
het genoeg is kunnen uitschakelen kunnen 
daarmee ook behoorlijke effecten gerealiseerd 
worden. Dus de individuele regelbaarheid of in 
ieder geval of vermogen om iets naar je eigen 
behoeften in te vullen is iets wat ontzettend 
belangrijk is.” 

“En zeker ook als je de handreiking doet en de 
middelen geeft om het gebruik van een 
kantoorruimte ook leuker te maken. Als zijnde 
mobiele applicatie om een verlichting te 
schakelen of temperatuur aan te passen en dat 
soort dingen.” 
 

“Gebruikers weten vaak niet wat ze kunnen 
verwachten van een installatie en ook vaak niet 
weten hoe ze hem kunnen bedienen.” 
 
“Een  ander belangrijk punt, dat heb ik volgens mij 
op de workshop dag ook gezegd, de ervaring van 
controle. Vaak als je het idee hebt dat je zelf 
invloed hebt, alleen het idee dat je invloed kunt 
uitoefenen helpt.” 
 
“Ja, ik doe iets en er gebeurd ook wat want ik krijg 
direct feedback want ik voel iets.” (thermostaat 
bedienen  luchtstroom) 

 
Gebouwbeheersysteem 

-  “Luchtvolumes die de ruimte in gaan, daaruit kun 
je objectief opmaken dat er klachten ervaren 
worden.” 
 
“Het belangrijkste hieraan is, is dat de 
basisinstellingen die z’n systeem aansturen al 
fouten kunnen bevatten die klachten 
veroorzaken.” 
 
“Dat kan te maken hebben met meerdere 
aspecten. Dat kan zijn dat de setpoints niet goed 
zijn, dat kan centraal of decentraal fout gaan. Een 
na-regeling moet ook een bepaalde temperatuur 
ingesteld krijgen, al dan niet enkelvoudig of in een 
groep. De hoeveelheid lucht die binnenkomt. Is het 
een vast volume vanwege regelbare klep of niet. 
Als het een Co2 of temperatuur klep is kan het zijn 
dat die op verkeerde waardes zijn ingesteld 
hiervoor.” 
 
“Dan zie je ook in relatie tot de vergaderruimte dat 
daarin de capaciteit ook verkeerd is ingesteld. Hier 
zijn ze ook uitgegaan van het nieuwe werken, hier 
zijn ze uitgegaan van een andere soort bezetting.” 
 

“En een andere oorzaak is dat denk ik de 
inregeling van veel klimaatinstallaties tocht niet 
goed is. Ik geloof dat zelfs bij nieuwbouw nog 
steeds70%, dat heb ik me wel is laten vertellen, 
van de klimaat installaties niet goed ingeregeld.” 
 
“Dan klopt het op papier,  maar dan wordt het 
uitgevoerd. En ik heb me laten vertellen dat in de 
praktijk echt het inregelen, dus dat die installaties 
doen wat er op papier staat, dat dat vaak niet het 
geval is. Dus daar begint het al mee.” 
 
“we gaan kijken hoe die installaties dan echt 
ingeregeld en dat klopt dan uiteindelijk zoals het 
bedacht is dat er nog steeds klachten kunnen zijn. 
Dan staan de technische mensen met de handen in 
het haar, want ze hebben gedaan wat ze kunnen en 
op papier zou het goed moeten zijn.” 
 
“Wat trouwens nog een ander punt is, is dat het 
huidige gebruik vaak niet is waar het gebouw op 
ontworpen is. Dan kan de capaciteit bijvoorbeeld 
niet voldoen, er zitten veel meer of bijvoorbeeld 
minder mensen in het gebouw dan oorspronkelijk 
is bedoeld. Of de indeling kan veranderd zijn.” 
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“Maar 2 ook hoe die vergaderruimte is gemaakt, 
niet alleen de omvang van de ruimte maar ook hoe 
het klimaatsysteem erop afgestemd is.” 
 
“Basisinstellingen en afstemmen op capaciteit is 
basis” 

“En daarom is vraag gestuurde ventilatie, heb je 
vast wel eens van gehoord? Dat er meer 
luchtverversing is als er meer mensen in de ruimte 
aanwezig zijn, daarom is dat een goede oplossing.” 
 “En dat is nou typische iets wat voor 
vergaderzalen goed zou kunnen werken.” 
 

Interessante opmerkingen “Maar wat we steeds meer zien is dat het comfort 
van mensen eigenlijk vertaalt wordt naar normen. 
Wat er gebeurd is dat ruimten vanuit deze normen 
worden ingericht die moeten voldoen aan 
specifieke eisen.” 
 

“Men heeft nog steeds niet goed zicht op wat 
voor gevolgen een dergelijk discomfort met 
zich mee brengt.” 

 
“Het wordt steeds duidelijker dat een discomfort 
leid tot een ziekte en afwezigheid waardoor 
productiviteit direct beïnvloed wordt omdat 
mensen er niet zijn omdat ze door het gebouw zelf 
ziek worden.” 

“Dan is er ook nog de subjectieve-objectieve, 
bijvoorbeeld koudeval. Stel je zit met je bureau 
tegen het raam, en dat raam is van boven tot 
beneden helemaal glas. Als de warme lucht dan 
boven bij het raam aan komt en in contact komt 
met het raam, het raam is koud, dan begint de 
lucht te zakken omdat de lucht afkoelt door het 
glas. Het glas blijft overal even koud waardoor de 
lucht steeds harder gaat zakken, daar krijg je een 
soort natuurlijke luchtval wat als tocht ervaren 
wordt.” 
 
“Nja je gaat eerst de klant bevragen, waar hij of zij 
last van heeft. Eerst wil je weten of je een patroon 
doorzie.” 

“In mijn ervaring is het vaak moeilijk om deze op 
te lossen omdat de technische mensen zeggen: 
‘alles functioneert zoals gespecificeerd.’. Dus de 
luchtsnelheid en de luchttemperatuur is allemaal 
zoals is afgesproken, maar dat gebruikers nog 
steeds zeggen dat ze het koud hebben of koude 
tochten loepen.” 
 
“Een begrip over iets vormen helpt ook al, als je 
begrijpt waarom sommige dingen wel of niet 
mogelijk zijn heeft dit een positief effect op hoe je 
dit ervaart.” 

 
 
 
 
 



 

Bijlage 5. Uitkomsten huidige ervaring  
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Bijlage 6. Negatieve uitspraken gebruikers vergaderruimtes 
 
Het aantal keer dat hier onaangename ervaringen achter de uitspraken staan komt niet overeen 
met het totaal aantal onaangename ervaringen. Sommige onaangename gebruikers hebben 
meerdere uitspraken gedaan.  
 
Thermische comfort: 

- Het is altijd te warm in deze ruimte. (3x man) (2 x onaangename ervaring warmte) 
- Algemene temperatuur moet lager. (1 x man en 2 x vrouw) (onaangename ervaring  

warmte) 
- Met meer mensen en langer aanwezig vaak onaangenaam in vergaderruimte. (1x man) 

(niet alleen te warm ook luchtkwaliteit) 
- Ik zet de thermostaat altijd aan het begin van de vergadering naar beneden. (1x man) 

(onaangename ervaring  benauwde lucht) 
- Heb het gevoel dat aan het begin van de week de temperatuur lager is omdat deze van 

het weekend nog moet bijwerken. (1x man) 
- Maandag kouder in het gebouw (3x vrouw) 
- Vandaag wel goede temperatuur, normaal niet. (1x man) 
- Nu wel goed (1x vrouw) 
- Klimaat tussen vergaderruimte en werkvloer verschilt erg. Als je vergaderruimte 

uitloopt koud en als je de vergaderruimte inloopt soms al warm. (1x man) 
- Het is vaak te warm in ruim in deze ruimtes. (2x vrouw) 
- Als je er langer met wat mensen zit wordt het benauwd. (1x vrouw) 
- Temperatuur staat altijd op 22,5, erg hoog naar mijn mening. (1 x man) 
- De temperatuur hier is wel hoog. (1x vrouw) (vanuit observatie temperatuur: 22,3) 
- Nu met 2 gaat wel maar als je hier met 6 mensen zit is het veels te veel.  (1x man) (ook op 

luchtkwaliteit) 
- Met weinig mensen gaat het meestal goed, zodra we met meer mensen zitten is het direct 

niet te houden. (1x vrouw) 
Thermostaat: 

- Ik maag er niet aanzitten want dan ontregel ik het systeem. (1x man 1x vrouw) 
- Als ik in alleen in een samenwerkruimte zit doet die het wel goed. (1x vrouw) 
- Geprobeerd maar krijg hem nooit omlaag. ( 1x vrouw) (onaangename ervaring  

warmte) 
- Het werkt niet. ( 6x man 8 x vrouw) (3x man 1x vrouw onaangename ervaring  

warmte) 
- Het is een dummy want die werkt niet. (1x man) 
- Soms werkt die. (1x man 1x vrouw) (1x man onaangename ervaring  warmte) 
- Gebruik hem alleen als ik lang moet zitten, hij reageert traag.  (1x man) (Onaangename 

ervaring  droge lucht) 
- Kan niet lager dan 21 graden. (4x man 5x vrouw)  
- In de kleinere ruimtes is het veel fijner gebruik met de thermostaat. (1x man) 

(onaangename ervaring  warmte) 
- Ik zou graag beter de temperatuur in kunnen stellen. (1x man) 
- Ik heb geen idee hoe die werkt. (1x man 1x vrouw) 
- Aan het begin op 21 graden gezet, kan het niet aan of er is niet gekoeld. (2x man) 
- Het koelt amper af. (3 x vrouw) 
- Niet het idee dat die veel doet, met een grotere groep in ieder geval niet. (1x man) 

Kleding: 
- Ik kan mijn garderobe van thuis niet aan hier. ( 1x vrouw) (aangenaam) 
- Veel mensen dragen een sjaal of vest voor het klimaat (3x vrouw) 
- Dragen van laagjes zodat ik tijdens vergadering of werkplek kan aanpassen. (1x vrouw)



 

Bijlage 7. Codering interviews onaangename ervaringen 
 
Alle respondenten hebben aangegeven door het hele gebouw heen te vergaderen. 
 

 Persoon 1 (V) (13:20) Persoon 2 (M) (10:27) Persoon 3 (M) (15:40) Persoon 4 (M) (8:44) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thermische 
comfort 

 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatuur 

‘Heel vaak te warm en 
bedomd.’ 
 
‘Altijd als je binnenstapt 
denk: pff het is hier al weer 
warm genoeg.’ 
 
‘De standaard temperatuur 
die ze hier hanteren vind ik te 
warm.’ 
 
‘Mijn algemene linie is dat ik 
het altijd te warm vind in de 
vergaderruimtes, en 
bedomd.’ 

‘Ik denk dat het belangrijkste is 
dat als je de volle capaciteit van 
een ruimte gebruikt het heel 
snel heel warm wordt.’ 
 
‘Ik vind het als basistemperatuur 
veels te hoog.’ 
 Vervolg   
‘Volgensmij ligt de ideale 
werktemperatuur een stuk 
lager, daar maak je een hoop 
mensen niet blij mee denk ik. ‘ 
 
‘’s ochtends staat de deur nog 
open, dan valt het mee. Zodra de 
deur dicht gaat dan loopt het 
snel op en met hoe meer 
mensen je zit hoe sneller dat 
moment bereikt is.’ 
 
‘Zet altijd direct naar 21, omdat 
ik het te warm vind.’ 

‘Structureel is de begintemperatuur 
te hoog.’ 
 
‘Als je binnenkomt en er zijn mensen 
al voor je binnen geweest dan is de 
temperatuur al 23 graden.’ 
 
‘De binnentemperatuur licht al te 
hoog, het hok nog verder afsluiten 
helpt niet tegen de 
binnentemperatuur.’ 
 
‘Het liefste zou ik een vergaderruimte 
binnenkomen waar geen verwarmde 
lucht binnenkomt.’ 
 
‘Elke klant die ik heb na 11 uur die 
vind het te warm in de 
vergaderruimtes.’ 
 
‘Ik wil gewoon dat het normaal te 
doen is voor de gemiddelde gangbare 
mens, ik wil me ook aanpassen maar 
momenteel niet te doen.’ 

‘Maar ik vind ze over het 
algemeen veels te heet, het 
zijn zweethokken.’ 
 
‘Nee het is gewoon bloedheet, 
ook al zou het in de 
wintermaanden zijn als de zon 
er niet is. Als je hier met 10 
man (capaciteit van 10) staat 
dan is het in no time 
poepiewarm.’ 
 
‘De temperatuur staat 
standaard op 22,5, iedereen 
die binnenkomt zet hem 
standaard op 21. Hij is veels te 
warm ingesteld.’ 
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Luchtvochtig
heid 

‘Heel vaak te warm en 
bedomd.’ 
 

- ‘De luchtvochtigheid en warmte 
neemt altijd toe.’ 

‘ Ik merk het in deze ruimte 
ook, ik heb droge ogen.’ 
(Ruimte A1.01 Doen) 

Luchtsnelhei
d 

‘Ik voel er niks van, niet dat er 
frisse lucht ofzo binnenkomt.  

-  ‘Hij moet wel iets harder 
blazen.’ 

Stralingswar
mte 

‘Je kunt het vaak ook aan de 
meubels voelen, hier waar 
wij nu zitten is het bureau 
koel. In de vergaderruimtes 
voel ik vaak dat die, natuurlijk 
niet heet, maar al 
opgewarmd is.’ 

- - ‘De lampen in de 
vergaderruimtes geven ook 
best veel warmte af.’ 

Luchtkwaliteit ‘Bijvoorbeeld de Anderzorg 
ruimte, je ruikt het altijd dat 
ze daar hebben zitten te 
vergaderen.’ 
 
‘Heel vaak te warm en 
bedomd.’ 

‘Je merkt dat je duf wordt, zeker 
als je wat langer bezig wordt’ 
 
‘Als je al even bezig bent dan stel 
ik al snel de vraag of we de deur 
even kunnen open zetten voor 
wat frisse lucht.’ 
 ‘Het wordt ook vaak 

beaamt door anderen, 
zet de deur maar open 
ja.’ 

‘Als je er met 2 mensen in zit dan is er 
te weinig frisse lucht op een gegeven 
moment.’ 
 
‘De warme lucht kan niet ontsnappen 
uit de ruimte.’ 
 
‘Als er nog niemand geweest is dan 
hangt er nog redelijk frisse lucht, ’s 
ochtends is het aangenamer dan ’s 
middags.’  
 
‘De meeste vergaderruimtes worden 
niet gelucht omdat ze de hele dag 
door gebruikt worden.’ 

‘Als we er langer zitten merk ik 
vaak wel dat ik hoofdpijn krijg.’ 
 
‘Wij zetten ook regelmatig als 
we met de deur aan de zijkant 
zitten de deuren en de ramen 
daarlangs open om frisse lucht 
binnen te krijgen. Niet alleen ik 
maar mijn collega’s ook.’ 
 
‘Bij de open ruimtes kan de 
warme lucht een stuk beter 
weg, in de vergaderruimtes 
lijkt de lucht niet weg te 
kunnen. Ik heb geen klachten 
op de open werkplekken.’ 
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‘Je merkt het ook als je een hok 
binnenkomt die gebruikt of 
veel gebruikt is,  dan kom je 
echt een zweethok binnen. Het 
stinkt dan gewoon naar zweet.’ 

Akoestiek - - - - 

Licht - - ‘Alles is van glas dus ik en benieuwd 
hoe het deze zomer gaat met al het 
zonlicht dat nog eens extra 
binnenkomt.’ (Warmte) 
 
 

‘Ik merk niet veel verschil, de 
kanten waar de zon op staat 
zijn de vergaderruimtes iets 
warmer.’(met gebruik van 
zonwering) 

Thermostaat / GBS 
 
 

‘Dan probeer je hem lager te 
zetten en dat doe je wel, 
maar er gebeurd helemaal 
niks.’ 
 
‘De ruimtes met alleen een 
thermostaat daar kun je niks 
aan de situatie veranderen.’  
 
‘Als ik binnenkom zet ik hem 
altijd direct zo laag als die 
kan.’ 
 
‘Die thermostaat staat 
gewoon hoog naar mijn idee’ 
 

‘Het heeft een relatie met tijd, 
hoe langer je met 2 personen 
ergens zit dan loopt het ook 
terug. Als je met zijn 6’en zit dan 
is het sneller onaangenaam.’ 
 
‘Als je met teveel mensen in een 
ruimte zit dan is het direct niet te 
doen.’ 
 
‘Eigenlijk gebruik ik de 
thermostaat standaard, ik zet 
hem direct op 21, lager kan die 
niet, om te koelen.’ 
 
‘Als je met zijn 2’en zit dan zou je 
verwachten dat het systeem het 

‘Je kunt hem maar met een minimum 
omlaag zetten, volgens mij is dat 21 
graden. Ik vind dat veel te hoog.’ 
 

‘Als je een ruimte van 4 
personen zit met zijn 4’en 
warmt die ook op.’ 
 
‘Of in deze ruimte van 8 met 
zijn 5en dan warmt het ook 
op.’ 
 
‘Nee dat merk ik niet dat ik de 
thermostaat op 21 graden heb 
gezet, ik denk dat het nog 
ingeregeld moet worden.’ 
 
Raam/deur open  
‘Eigenlijk zou dat niet moeten 
hoeven, want daar hebben we 
het systeem voor.’ 



11-6-2019 Verbeteren ervaring binnenmilieu 68 

 

‘Ik heb niet het gevoel dat er 
iets veranderd’ 

aan zou kunnen, maar dan koelt 
die ook niet bij tot 21. ‘ 
 
‘Je ziet dat de temperatuur altijd 
oploopt als je in de ruimte bent, 
ook al staat de thermostaat 
omlaag. Dan denk ik dat het 
systeem gewoon niet goed 
functioneert.’  
 
‘Ik verwacht dat de thermostaat 
naar de temperatuur werkt die 
je vraagt, maar dat doet die 
niet.’  21 graden zou haalbaar 
moeten zijn.’ 

 

Ruimtes  
 
 

‘Nou kijk sommige hokjes zijn 
klein, dat is een klein hokje 
met grote ronde tafel. Dan 
weet je als je daar in gaat 
zitten met 6 man dan ga je 
puffen.’ 
 
‘Ik heb wel een paar ruimtes 
die ik het liefste uit de weg 
ga.’ 
 
‘Temperatuur hier in het hele 
gebouw is variabel, het is hier 
nooit de hele week dezelfde 
temperatuur binnen.’  

‘Daar zaten ze toen met zijn 3’en 
terwijl het een ruimte van 6 
personen is, maar daar mocht 
zeker wat frisse lucht naar 
binnen.’ 
 
 

‘Het is natuurlijk wel afhankelijk van 
de grootte van de ruimte. 
Bijvoorbeeld in Anderzorg houd je 
het met 4 nog wel uit.’ 
 
‘Je wil in geen enkele vergaderruimte 
zitten met de opgegeven aantal 
mensen en eigenlijk ook al niet met 
de helft.’ 
 
 

‘Ik merk niet veel verschil, de 
kanten waar de zon op staat 
zijn de vergaderruimtes iets 
warmer.’(met gebruik van 
zonwering) 
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Overig 
 
 

‘Als een groep heeft 
vergaderd en je komt dan 
binnen, jaa poe dan ruikt het 
naar arbeid. En dat betekend 
dat die mensen het ook warm 
hebben gehad.’ 
 
‘We moeten vergaderen dus 
het is helaas niet anders, we 
moeten er gaan zitten.’ 
 
‘Ik doe nooit een jasje aan 
hierbinnen, altijd te warm. 
Ook niet in de winter.’ 
 
‘Als ik hier niet hoef te zijn 
voor vergaderingen dus 
vooral computer werk moet 
doen dan blijf ik thuis, vind ik 
fijner maar ook vanwege het 
klimaat hier.’ 
 (ook in kader van 
rijden/duurzaamheid) 

‘Als je een ruimte binnen komt 
waar mensen al in gezeten 
hebben dan merk je dat direct.’ 
 
‘Als je eerste bent dan is het 
duidelijk beter te doen dan als je 
direct na een groep binnen 
komt.’ 
 

‘Nee ik denk dat ik me onvoldoende 
bewust ben van de mogelijkheden 
van z’n vergaderhok, tegelijkertijd 
zou het al goed moeten zijn.’ 
 
‘In oude situatie was beter 
handmatig te regelen, raam open als 
nodig was en verwarming open als 
nodig.’ 
 
‘Had mij maar dat oude hok gegeven 
waar de deur dicht kan en het raam 
open’ nu minder invloed dan 
voorheen 
 
‘De dinsdag en de donderdag zijn de 
vergaderruimte over de hele dag 
bezet, dan is de temperatuur 
onaangenamer dan op woensdag 
waarbij vaker een pauze is waar de 
deur open staat en er frisse lucht naar 
binnen kan.’ 

 



 

Bijlage 8. Objectieve data meetbare variabelen gebouwbeheersysteem 
 
Vergadering A.0.21 Winterswijk geen objectieve data van beschikbaar 
 

Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum:  30-04 Duur: 14:30 – 15:30 

30-apr-19 14:30:01,"22,3" 

30-apr-19 14:30:01,,1262 

30-apr-19 14:30:01,,,"48,0" 

30-apr-19 14:35:01,"22,2" 

30-apr-19 14:35:01,,1134 

30-apr-19 14:35:01,,,"47,0" 

30-apr-19 14:40:01,"22,1" 

30-apr-19 14:40:01,,991 

30-apr-19 14:40:01,,,"48,0" 

30-apr-19 14:45:01,"22,1" 

30-apr-19 14:45:01,,978 

30-apr-19 14:45:01,,,"47,0" 

30-apr-19 14:50:01,"22,2" 

30-apr-19 14:50:01,,917 

30-apr-19 14:50:01,,,"47,0" 

30-apr-19 14:55:01,"22,3" 

30-apr-19 14:55:01,,894 

30-apr-19 14:55:01,,,"47,0" 

30-apr-19 15:00:01,"22,3" 

30-apr-19 15:00:01,,896 

30-apr-19 15:00:01,,,"46,0" 
 

30-apr-19 15:05:01,"22,3" 

30-apr-19 15:05:01,,822 

30-apr-19 15:05:01,,,"46,0" 

30-apr-19 15:10:01,"22,3" 

30-apr-19 15:10:01,,810 

30-apr-19 15:10:01,,,"46,0" 

30-apr-19 15:15:01,"22,3" 

30-apr-19 15:15:01,,797 

30-apr-19 15:15:01,,,"46,0" 

30-apr-19 15:20:01,"22,3" 

30-apr-19 15:20:01,,781 

30-apr-19 15:20:01,,,"46,0" 

30-apr-19 15:25:01,"22,3" 

30-apr-19 15:25:01,,807 

30-apr-19 15:25:01,,,"45,0" 

30-apr-19 15:30:01,"22,3" 

30-apr-19 15:30:01,,880 

30-apr-19 15:30:01,,,"46,0" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-6-2019 Verbeteren ervaring binnenmilieu 71 

 

Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum:  02-05 Duur: 10:00 – 12:00 
2-mei-19 10:00:02,"22,3" 
2-mei-19 10:00:02,,575 
2-mei-19 10:00:02,,,"41,0" 
2-mei-19 10:05:02,"22,3" 
2-mei-19 10:05:02,,636 
2-mei-19 10:05:02,,,"42,0" 
2-mei-19 10:10:02,"22,4" 
2-mei-19 10:10:02,,723 
2-mei-19 10:10:02,,,"43,0" 
2-mei-19 10:15:02,"22,4" 
2-mei-19 10:15:02,,817 
2-mei-19 10:15:02,,,"44,0" 
2-mei-19 10:20:02,"22,5" 
2-mei-19 10:20:02,,813 
2-mei-19 10:20:02,,,"44,0" 
2-mei-19 10:25:02,"22,5" 
2-mei-19 10:25:02,,966 
2-mei-19 10:25:02,,,"44,0" 
2-mei-19 10:30:02,"22,5" 
2-mei-19 10:30:02,,1046 
2-mei-19 10:30:02,,,"45,0" 
2-mei-19 10:35:02,"22,5" 
2-mei-19 10:35:02,,1155 
2-mei-19 10:35:02,,,"45,0" 
2-mei-19 10:40:00,"22,4" 
2-mei-19 10:40:00,,1161 
2-mei-19 10:40:00,,,"45,0" 
2-mei-19 10:45:00,"22,4" 
2-mei-19 10:45:00,,1161 
2-mei-19 10:45:00,,,"46,0" 
2-mei-19 10:50:00,"22,4" 
2-mei-19 10:50:00,,1099 
2-mei-19 10:50:00,,,"46,0" 
2-mei-19 10:55:00,"22,4" 
2-mei-19 10:55:00,,1120 
2-mei-19 10:55:00,,,"46,0" 
2-mei-19 11:00:00,"22,4" 
2-mei-19 11:00:00,,1077 
2-mei-19 11:00:00,,,"46,0" 

2-mei-19 11:05:00,"22,4" 
2-mei-19 11:05:00,,1057 
2-mei-19 11:05:00,,,"46,0" 
2-mei-19 11:10:00,"22,4" 
2-mei-19 11:10:00,,1039 
2-mei-19 11:10:00,,,"46,0" 
2-mei-19 11:15:00,"22,5" 
2-mei-19 11:15:00,,1018 
2-mei-19 11:15:00,,,"45,0" 
2-mei-19 11:20:00,"22,7" 
2-mei-19 11:20:00,,992 
2-mei-19 11:20:00,,,"45,0" 
2-mei-19 11:25:00,"23,0" 
2-mei-19 11:25:00,,984 
2-mei-19 11:25:00,,,"44,0" 
2-mei-19 11:30:00,"23,1" 
2-mei-19 11:30:00,,952 
2-mei-19 11:30:00,,,"44,0" 
2-mei-19 11:35:00,"23,1" 
2-mei-19 11:35:00,,945 
2-mei-19 11:35:00,,,"43,0" 
2-mei-19 11:40:00,"23,0" 
2-mei-19 11:40:00,,848 
2-mei-19 11:40:00,,,"43,0" 
2-mei-19 11:45:00,"23,0" 
2-mei-19 11:45:00,,904 
2-mei-19 11:45:00,,,"43,0" 
2-mei-19 11:50:00,"23,1" 
2-mei-19 11:50:00,,915 
2-mei-19 11:50:00,,,"43,0" 
2-mei-19 11:55:00,"23,2" 
2-mei-19 11:55:00,,907 
2-mei-19 11:55:00,,,"43,0" 
2-mei-19 12:00:00,"23,2" 
2-mei-19 12:00:00,,906 
2-mei-19 12:00:00,,,"43,0" 
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Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum:  02-05 Duur: 15:00 – 15:50 
2-mei-19 15:00:00,"22,4" 
2-mei-19 15:00:00,,657 
2-mei-19 15:00:00,,,"46,0" 
2-mei-19 15:05:00,"22,4" 
2-mei-19 15:05:00,,704 
2-mei-19 15:05:00,,,"47,0" 
2-mei-19 15:10:00,"22,4" 
2-mei-19 15:10:00,,696 
2-mei-19 15:10:00,,,"47,0" 
2-mei-19 15:15:00,"22,4" 
2-mei-19 15:15:00,,697 
2-mei-19 15:15:00,,,"47,0" 
2-mei-19 15:20:00,"22,4" 
2-mei-19 15:20:00,,821 
2-mei-19 15:20:00,,,"47,0" 
2-mei-19 15:25:00,"22,5" 
2-mei-19 15:25:00,,934 
2-mei-19 15:25:00,,,"47,0" 

2-mei-19 15:30:00,"22,5" 
2-mei-19 15:30:00,,946 
2-mei-19 15:30:00,,,"48,0" 
2-mei-19 15:35:00,"22,4" 
2-mei-19 15:35:00,,964 
2-mei-19 15:35:00,,,"48,0" 
2-mei-19 15:40:00,"22,4" 
2-mei-19 15:40:00,,969 
2-mei-19 15:40:00,,,"49,0" 
2-mei-19 15:45:00,"22,4" 
2-mei-19 15:45:00,,984 
2-mei-19 15:45:00,,,"49,0" 
2-mei-19 15:50:00,"22,4" 
2-mei-19 15:50:00,,950 
2-mei-19 15:50:00,,,"49,0" 

 
Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum:  07-05 Duur: 13:00 – 14:30 
7-mei-19 13:00:01,"21,4" 
7-mei-19 13:00:01,,599 
7-mei-19 13:00:01,,,"42,0" 
7-mei-19 13:05:01,"21,6" 
7-mei-19 13:05:01,,686 
7-mei-19 13:05:01,,,"42,0" 
7-mei-19 13:10:01,"22,0" 
7-mei-19 13:10:01,,715 
7-mei-19 13:10:01,,,"42,0" 
7-mei-19 13:15:01,"22,1" 
7-mei-19 13:15:01,,787 
7-mei-19 13:15:01,,,"42,0" 
7-mei-19 13:20:01,"22,1" 
7-mei-19 13:20:01,,772 
7-mei-19 13:20:01,,,"42,0" 
7-mei-19 13:25:01,"22,2" 
7-mei-19 13:25:01,,1229 
7-mei-19 13:25:01,,,"43,0" 
7-mei-19 13:30:01,"22,2" 
7-mei-19 13:30:01,,1309 
7-mei-19 13:30:01,,,"44,0" 
7-mei-19 13:35:01,"22,2" 
7-mei-19 13:35:01,,1308 
7-mei-19 13:35:01,,,"43,0" 
7-mei-19 13:40:01,"22,3" 
7-mei-19 13:40:01,,1078 
7-mei-19 13:40:01,,,"43,0" 
7-mei-19 13:45:01,"22,3" 
7-mei-19 13:45:01,,926 
7-mei-19 13:45:01,,,"42,0" 

7-mei-19 13:50:01,"22,3" 
7-mei-19 13:50:01,,830 
7-mei-19 13:50:01,,,"41,0" 
7-mei-19 13:55:01,"22,3" 
7-mei-19 13:55:01,,807 
7-mei-19 13:55:01,,,"40,0" 
7-mei-19 14:00:01,"22,3" 
7-mei-19 14:00:01,,775 
7-mei-19 14:00:01,,,"40,0" 
7-mei-19 14:05:01,"22,4" 
7-mei-19 14:05:01,,741 
7-mei-19 14:05:01,,,"38,0" 
7-mei-19 14:10:01,"22,4" 
7-mei-19 14:10:01,,830 
7-mei-19 14:10:01,,,"38,0" 
7-mei-19 14:15:01,"22,4" 
7-mei-19 14:15:01,,1227 
7-mei-19 14:15:01,,,"38,0" 
7-mei-19 14:20:01,"22,5" 
7-mei-19 14:20:01,,1005 
7-mei-19 14:20:01,,,"38,0" 
7-mei-19 14:25:01,"22,5" 
7-mei-19 14:25:01,,1171 
7-mei-19 14:25:01,,,"39,0" 
7-mei-19 14:30:01,"22,7" 
7-mei-19 14:30:01,,1262 
7-mei-19 14:30:01,,,"39,0" 
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Vergaderruimte: A.0.17 Veenendaal Datum:  16-05 Duur: 12:30 – 14:00 
16-mei-19 12:30:00,792,""35,3"",""25,0""" 
16-mei-19 12:45:00,1091,""32,7"",""24,8""" 
16-mei-19 13:00:00,648,""31,3"",""22,9""" 
16-mei-19 13:15:00,828,""32,0"",""22,6""" 

16-mei-19 13:30:00,879,""32,0"",""22,8""" 
16-mei-19 13:45:00,976,""33,0"",""22,5""" 
16-mei-19 14:00:00,889,""34,0"",""22,4""" 

 
 

Vergaderruimte: A.1.01 Doen Datum:  08-05 Duur: 10:00 – 10:50 
3-mei-19 10:00:02,"22,4" 
3-mei-19 10:00:03,,505 
3-mei-19 10:00:03,,,"41,0" 
3-mei-19 10:05:02,"22,4" 
3-mei-19 10:05:03,,514 
3-mei-19 10:05:03,,,"40,0" 
3-mei-19 10:10:02,"22,4" 
3-mei-19 10:10:03,,574 
3-mei-19 10:10:03,,,"40,0" 
3-mei-19 10:15:02,"22,4" 
3-mei-19 10:15:03,,611 
3-mei-19 10:15:03,,,"40,0" 
3-mei-19 10:20:02,"22,4" 
3-mei-19 10:20:03,,642 
3-mei-19 10:20:03,,,"40,0" 
3-mei-19 10:25:02,"22,5" 
3-mei-19 10:25:03,,682 
3-mei-19 10:25:03,,,"40,0" 

3-mei-19 10:30:02,"22,5" 
3-mei-19 10:30:03,,714 
3-mei-19 10:30:03,,,"40,0" 
3-mei-19 10:35:02,"22,5" 
3-mei-19 10:35:03,,742 
3-mei-19 10:35:03,,,"41,0" 
3-mei-19 10:40:02,"22,6" 
3-mei-19 10:40:03,,775 
3-mei-19 10:40:03,,,"41,0" 
3-mei-19 10:45:02,"22,6" 
3-mei-19 10:45:03,,801 
3-mei-19 10:45:03,,,"41,0" 
3-mei-19 10:50:02,"22,6" 
3-mei-19 10:50:03,,747 
3-mei-19 10:50:03,,,"41,0" 

 
 

Vergaderruimte: B.1.21  Energie Datum:  29-04 Duur: 14:00 – 14:35 
29-apr-19 14:00:02,"22,5" 
29-apr-19 14:00:02,,826 
29-apr-19 14:00:02,,,"38,0" 
29-apr-19 14:05:02,"22,5" 
29-apr-19 14:05:02,,798 
29-apr-19 14:05:02,,,"38,0" 
29-apr-19 14:10:02,"22,5" 
29-apr-19 14:10:02,,762 
29-apr-19 14:10:02,,,"38,0" 
29-apr-19 14:15:03,"22,5" 
29-apr-19 14:15:03,,737 
29-apr-19 14:15:03,,,"38,0" 

29-apr-19 14:20:03,"22,5" 
29-apr-19 14:20:03,,737 
29-apr-19 14:20:03,,,"38,0" 
29-apr-19 14:25:03,"22,5" 
29-apr-19 14:25:03,,747 
29-apr-19 14:25:03,,,"38,0" 
29-apr-19 14:30:03,"22,6" 
29-apr-19 14:30:03,,741 
29-apr-19 14:30:03,,,"38,0" 
29-apr-19 14:35:03,"22,6" 
29-apr-19 14:35:03,,754 
29-apr-19 14:35:03,,,"38,0" 
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Vergaderruimte:  B.1.21 Energie Datum:  07-06 Duur: 11:00 – 12:00 
7-mei-19 11:00:02,"22,5" 
7-mei-19 11:00:02,,409 
7-mei-19 11:00:02,,,"40,0" 
7-mei-19 11:05:02,"22,5" 
7-mei-19 11:05:02,,420 
7-mei-19 11:05:02,,,"40,0" 
7-mei-19 11:10:02,"22,5" 
7-mei-19 11:10:02,,471 
7-mei-19 11:10:02,,,"40,0" 
7-mei-19 11:15:02,"22,5" 
7-mei-19 11:15:02,,494 
7-mei-19 11:15:02,,,"40,0" 
7-mei-19 11:20:02,"22,5" 
7-mei-19 11:20:02,,499 
7-mei-19 11:20:02,,,"40,0" 
7-mei-19 11:25:02,"22,6" 
7-mei-19 11:25:02,,495 
7-mei-19 11:25:02,,,"40,0" 
7-mei-19 11:30:02,"22,7" 
7-mei-19 11:30:02,,496 
7-mei-19 11:30:02,,,"40,0" 

7-mei-19 11:35:02,"22,8" 
7-mei-19 11:35:02,,538 
7-mei-19 11:35:02,,,"41,0" 
7-mei-19 11:40:02,"22,7" 
7-mei-19 11:40:02,,581 
7-mei-19 11:40:02,,,"41,0" 
7-mei-19 11:45:02,"22,6" 
7-mei-19 11:45:02,,637 
7-mei-19 11:45:02,,,"41,0" 
7-mei-19 11:50:02,"22,5" 
7-mei-19 11:50:02,,640 
7-mei-19 11:50:02,,,"41,0" 
7-mei-19 11:55:02,"22,5" 
7-mei-19 11:55:02,,652 
7-mei-19 11:55:02,,,"41,0" 
7-mei-19 12:00:02,"22,5" 
7-mei-19 12:00:02,,653 
7-mei-19 12:00:02,,,"40,0" 

 
 

Vergaderruimte: B.1.20.2 Droom Datum:  30-04 Duur: 13:00 – 14:00 
30-apr-19 13:00:06,"22,4" 
30-apr-19 13:00:06,,658 
30-apr-19 13:00:06,,,"42,0" 
30-apr-19 13:05:06,"22,4" 
30-apr-19 13:05:06,,677 
30-apr-19 13:05:06,,,"42,0" 
30-apr-19 13:10:06,"22,4" 
30-apr-19 13:10:06,,692 
30-apr-19 13:10:06,,,"42,0" 
30-apr-19 13:15:06,"22,4" 
30-apr-19 13:15:06,,677 
30-apr-19 13:15:06,,,"42,0" 
30-apr-19 13:20:06,"22,5" 
30-apr-19 13:20:06,,661 
30-apr-19 13:20:06,,,"42,0" 
30-apr-19 13:25:06,"22,5" 
30-apr-19 13:25:06,,658 
30-apr-19 13:25:06,,,"42,0" 
30-apr-19 13:30:06,"22,6" 
30-apr-19 13:30:06,,658 
30-apr-19 13:30:06,,,"42,0" 

30-apr-19 13:35:07,"22,6" 
30-apr-19 13:35:07,,773 
30-apr-19 13:35:07,,,"43,0" 
30-apr-19 13:40:07,"22,6" 
30-apr-19 13:40:07,,857 
30-apr-19 13:40:07,,,"43,0" 
30-apr-19 13:45:07,"22,5" 
30-apr-19 13:45:07,,840 
30-apr-19 13:45:07,,,"43,0" 
30-apr-19 13:50:07,"22,5" 
30-apr-19 13:50:07,,802 
30-apr-19 13:50:07,,,"43,0" 
30-apr-19 13:55:07,"22,4" 
30-apr-19 13:55:07,,726 
30-apr-19 13:55:07,,,"43,0" 
30-apr-19 14:00:07,"22,4" 
30-apr-19 14:00:07,,721 
30-apr-19 14:00:07,,,"43,0" 
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Vergaderruimte: B.1.11 Anderzorg Datum:  30-04 Duur: 12:00 – 13:00 
16-mei-19 12:05:00,"23,2",547,"35,0" 
16-mei-19 12:20:00,"23,6",578,"35,7" 
16-mei-19 12:35:00,"23,8",583,"36,0" 

16-mei-19 12:50:00,"23,9",699,"35,7" 
16-mei-19 13:05:00,"23,5",723,"34,0" 

 
 

Vergaderruimte: B.1.11 Anderzorg Datum:  06-05 Duur: 14:00 – 15:30 
6-mei-19 14:00:07,"22,3" 
6-mei-19 14:00:07,,705 
6-mei-19 14:00:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:05:07,"22,3" 
6-mei-19 14:05:07,,704 
6-mei-19 14:05:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:10:07,"22,3" 
6-mei-19 14:10:07,,711 
6-mei-19 14:10:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:15:07,"22,3" 
6-mei-19 14:15:07,,746 
6-mei-19 14:15:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:20:07,"22,3" 
6-mei-19 14:20:07,,791 
6-mei-19 14:20:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:25:07,"22,3" 
6-mei-19 14:25:07,,840 
6-mei-19 14:25:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:30:07,"22,4" 
6-mei-19 14:30:07,,876 
6-mei-19 14:30:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:35:07,"22,4" 
6-mei-19 14:35:07,,912 
6-mei-19 14:35:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:40:07,"22,4" 
6-mei-19 14:40:07,,932 
6-mei-19 14:40:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:45:07,"22,4" 
6-mei-19 14:45:07,,908 
6-mei-19 14:45:07,,,"42,0" 

6-mei-19 14:50:07,"22,4" 
6-mei-19 14:50:07,,883 
6-mei-19 14:50:07,,,"42,0" 
6-mei-19 14:55:07,"22,4" 
6-mei-19 14:55:07,,844 
6-mei-19 14:55:07,,,"42,0" 
6-mei-19 15:00:07,"22,4" 
6-mei-19 15:00:07,,816 
6-mei-19 15:00:07,,,"41,0" 
6-mei-19 15:05:07,"22,4" 
6-mei-19 15:05:07,,767 
6-mei-19 15:05:07,,,"41,0" 
6-mei-19 15:10:07,"22,3" 
6-mei-19 15:10:07,,736 
6-mei-19 15:10:07,,,"41,0" 
6-mei-19 15:15:07,"22,3" 
6-mei-19 15:15:07,,720 
6-mei-19 15:15:07,,,"41,0" 
6-mei-19 15:20:07,"22,4" 
6-mei-19 15:20:07,,756 
6-mei-19 15:20:07,,,"41,0" 
6-mei-19 15:25:07,"22,4" 
6-mei-19 15:25:07,,798 
6-mei-19 15:25:07,,,"40,0" 
6-mei-19 15:30:07,"22,4" 
6-mei-19 15:30:07,,835 
6-mei-19 15:30:07,,,"40,0" 
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Vergaderruimte: B.1.11 Anderzorg Datum:  08-05 Duur: 14:30 – 15:20 
8-mei-19 14:00:02,"22,7" 
8-mei-19 14:00:02,,800 
8-mei-19 14:00:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:05:02,"22,6" 
8-mei-19 14:05:02,,762 
8-mei-19 14:05:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:10:02,"22,6" 
8-mei-19 14:10:02,,721 
8-mei-19 14:10:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:15:02,"22,6" 
8-mei-19 14:15:02,,778 
8-mei-19 14:15:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:20:02,"22,6" 
8-mei-19 14:20:02,,823 
8-mei-19 14:20:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:25:02,"22,6" 
8-mei-19 14:25:02,,883 
8-mei-19 14:25:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:30:02,"22,7" 
8-mei-19 14:30:02,,931 
8-mei-19 14:30:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:35:02,"22,8" 
8-mei-19 14:35:02,,987 
8-mei-19 14:35:02,,,"43,0" 
8-mei-19 14:40:02,"22,8" 
8-mei-19 14:40:02,,1045 
8-mei-19 14:40:02,,,"44,0" 

8-mei-19 14:45:02,"22,9" 
8-mei-19 14:45:02,,1021 
8-mei-19 14:45:02,,,"44,0" 
8-mei-19 14:50:02,"22,9" 
8-mei-19 14:50:02,,983 
8-mei-19 14:50:02,,,"44,0" 
8-mei-19 14:55:02,"22,9" 
8-mei-19 14:55:02,,959 
8-mei-19 14:55:02,,,"43,0" 
8-mei-19 15:00:02,"22,9" 
8-mei-19 15:00:02,,918 
8-mei-19 15:00:02,,,"43,0" 
8-mei-19 15:05:02,"22,9" 
8-mei-19 15:05:02,,879 
8-mei-19 15:05:02,,,"43,0" 
8-mei-19 15:10:02,"22,9" 
8-mei-19 15:10:02,,840 
8-mei-19 15:10:02,,,"43,0" 
8-mei-19 15:15:02,"22,9" 
8-mei-19 15:15:02,,799 
8-mei-19 15:15:02,,,"43,0" 
8-mei-19 15:20:02,"22,8" 
8-mei-19 15:20:02,,742 
8-mei-19 15:20:02,,,"43,0" 

 
 

Vergaderruimte: B.1.27 Arnhem Datum:  08-05 Duur: 9:20 – 9:40 
8-mei-19 09:20:09,"22,5" 
8-mei-19 09:20:09,,503 
8-mei-19 09:20:09,,,"39,0" 
8-mei-19 09:25:09,"22,5" 
8-mei-19 09:25:09,,509 
8-mei-19 09:25:09,,,"39,0" 
8-mei-19 09:30:09,"22,5" 
8-mei-19 09:30:09,,512 
8-mei-19 09:30:09,,,"39,0" 

8-mei-19 09:35:09,"22,5" 
8-mei-19 09:35:09,,543 
8-mei-19 09:35:09,,,"39,0" 
8-mei-19 09:40:09,"22,5" 
8-mei-19 09:40:09,,602 
8-mei-19 09:40:09,,,"39,0" 
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