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Binnenklimaat op kantoor

Bron: Center for People & Buildings (2015)



Binnenklimaat in de auto

Onderweg bijna nooit binnenklimaatklachten, hoe zit dat?



Mogelijke oorzaak kantoorklachten

• Leaman & Bordass, 2010: ‘Killer variable nr. 1 is 

personal control’  

• Doorverwijzend naar o.a. Kroner & Stark-Martin (1992)
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Eigen onderzoek

• Doel: onderzoeken van het 

mechanisme achter de relatie tussen 

enerzijds beschikbaarheid en kwaliteit 

van middelen voor persoonlijke 

beïnvloeding & anderzijds comfort, 

gezondheid en productiviteit van 

kantoorwerkers

• Focus op thermisch binnenklimaat & 

binnenluchtkwaliteit, dus bv 

beinvloedingsmiddelen als 

thermostaatknoppen, te openen ramen, 

locale klimatiseringssystemen, etc.

• Proefschrift beschikbaar via: 

http://repository.tue.nl/850541

http://repository.tue.nl/850541


Conceptueel model

CONTROL              
(available, exercised & 

perceived)

moderator

INDOOR CLIMATE 
(temperature, airspeed, 

CO2 conc., etc.)

stimulus response

COMFORT,  

HEALTH & 

PERFORMANCE

‘The main assumption is that human responses to sensory stimuli are modified

when those exposed have control over the stimuli…’

(Bell et al, 2002 and Brager & DeDear, 1998)

Hypothese is dus dat men gezonder, comfortabeler, 

productiever is als men controle heeft over de omgeving



RESULTATEN ONDERZOEK
(veldonderzoek 9 gebouwen, 236 respondenten; 

database analyse 21 gebouwen, 1612 respondenten) 



Gewenste werkplek verbeteringen (spontaan)



Tevredenheid i.r.t. contrôlemogelijkheden



Interview uitkomsten

• ‘Het is een zege voor beheerders als medewerkers een eigen

temperatuurknop hebben, scheelt heel veel telefoontjes’

• ‘We hebben wel een knop, maar die werkt niet echt of in elk geval

erg langzaam’

• ‘Als ik het koud heb ga ik gewoon een rondje lopen door het 

gebouw’

• ‘Als ik de temperatuur wil veranderen dan haal ik mijn collega van 

hiernaast erbij; hij weet hoe die wandunit werkt’

• ‘Fijn dat het klimaat in dit gebouw gewoon goed is en dat je niet zelf

aan knoppen hoeft te draaien ofzo’

• ‘Zou mooi zijn als je vanaf je werkplek direct bij de temperatuurknop

kon en deze niet zo verstopt zat’

• ‘Verstelling schijnt centraal te gaan’

• ‘Het is echt cruciaal dat je zelf controle hebt, met name een te

openen raam is een must’



Ervaren controle binnenklimaat vs bv licht

Ergo: kantoorwerkers ervaren veel meer controle over licht 

en zontoetreding dan over het binnenklimaat



Impact controle op productiviteit

Ergo: kantoorwerkers die een hoge mate van controle ervaren 

over het binnenklimaat schatten in dat ze 4-5% productiever zijn



Impact controle op Sick Building klachten

Ergo: factor 2 meer ‘SICK BUILDING’ klachten 

in kantoren die geen te openen ramen 

EN geen (effectieve) temperatuurknoppen hebben

1= MINIMUM controle situatie (geen toegang tot te openen raam dan wel 

thermostaatknop, 5= MAXIMUM controle situatie (beide wel beschikbaar)



Impact controle op ziekteverzuim

Het betreft hier percentage respondenten dat zich afgelopen 12 maanden 1 of 

meerdere dagen ziek gemeld heeft t.g.v. een niet optimaal binnenklimaat

Ergo: men meldt zich beduidend minder vaak ZIEK in 

een kantoorruimte die voorzien is van te openen ramen

& effectieve temperatuurknoppen



OPLOSSINGSRICHTINGEN



Old school

Werkt echter NIET echt goed in open kantooromgeving



Innovatief - low tech



Innovatief - high tech 1

Comfortwerkplek Ahrend

JEP! Systeem Van Delft groep c.s.

https://www.youtube.com/watch?v=FchH4V08OoA


TOT SLOT



CONCLUSIES

• Geef deel binnenklimaatcontrole terug aan kantoorwerkers (power to

the people!); totale centrale controle is NIET zaligmakend en leidt tot 

sick building klachten en productiviteitsverlies

• Sensorisering/digitalisering van de werkplek/het binnenklimaat: 

prima allemaal maar ga uit van een ‘Human in the Loop approach’

• Mooie kans voor gebouwautomatiseringssector!

Combined IEQ polling / measurement station Universiteit Aalborg


