
HOE VERBETERING VAN DE  LUCHTKWALITEIT  OP
KANTOOR,  HOGERE  PRODUCTIVITE IT ,  WELZIJN
EN OPERATIONELE  VOORDELEN ONTGRENDELD

Ontdek hoe het bewaken en verbeteren van de luchtkwaliteit
binnenshuis een positief verschil maakt voor zowel de

kantooromgeving als het bedrijfsresultaat
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Een toenemend bewustzijn van de negatieve impact die een slechte interne
luchtkwaliteit kan hebben op de gezondheid, stimuleert de vraag naar slimme
kantoorgebouwen die zijn ontworpen met het oog op welzijn.

Negeren of niet reageren op dit probleem is niet langer een optie.
Luchtkwaliteit is nu een van de belangrijkste 'basis' factoren voor
kantoorpersoneel. Werkgevers doen er dus goed aan om dit element van de
werkomgeving evenveel aandacht te geven als comfort en netheid, om groot
talent aan te trekken en te behouden. 

Productiviteit is ook nauw verbonden met de kwaliteit van de lucht die we
inademen. Een toenemend aantal studies wijzen op de schadelijke effecten
van slechte binnenluchtkwaliteit in termen van prestaties, ziekteverzuim en
ziektecijfers. Op een andere manier bekeken, kan het uitgeven van slechts
40euro per persoon aan de luchtkwaliteit binnenshuis de productiviteit van een
werknemer verhogen met 6.500 euro.

_____________

VOORWOORD

In deze context is het argument voor het bewaken en verbeteren van de
luchtkwaliteit binnenshuis in elke kantoorwerkruimte overtuigend - vooral
omdat de verontreinigingsniveau’s binnen zijn opgelopen tot vijf keer hoger
dan buitenshuis. Niet alleen dat, voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de
efficiënte werking van het gebouw zelf, er meetbare voordelen te behalen zijn
door effectief beheer van de binnenluchtkwaliteit in termen van grotere
operationele efficiëntie en kostenbesparing.

Om deze voordelen te benutten, moet u beter worden geïnformeerd over het
niveau van verontreinigende stoffen in de werkomgeving, zodat u actie kunt
ondernemen en er actie kan genomen worden. Radon, CO2, totaal vluchtige
organische stoffen (TVOC's), vochtigheid, temperatuur en druk kan allemaal de
concentratie, het energieniveau en de output van de arbeiders ne bedienden
verstoren.

Het goede nieuws is dat er oplossingen zijn die kunnen worden gebruikt om de
luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren en een aanzienlijk rendement op de
investering (ROI) te behalen. In deze gids leggen we de gevolgen uit van een
slechte luchtkwaliteit binnenshuis voor kantoorgebouwen, en onderzoeken we
vervolgens de vele voordelen van een effectief IAQ-bewakingssysteem.
(IAQ: Indoor Air Quality)
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vooral de jongere generaties. Dit door levensstijl gedreven, technisch onderlegde

Het feit dat bewakingsdetectoren voor de luchtkwaliteit in binnen steeds meer

Dit zorgt voor een dramatische verschuiving in perceptie; de bezorgdheid over de

Gezien het feit dat de gemiddelde werknemer meer dan een derde van hun leven op het
werk vertoeft, is het niet verwonderlijk dat kantoormedewerkers meer eisen van hun
werkplek

publiek verwacht dat werkgevers investeren in het creëren van omgevingen die zijn
ontworpen om hun algehele welzijn te ondersteunen - en dat geldt ook voor de
luchtkwaliteit binnenshuis.

worden gebruikt draagt ook bij aan bewustwording. Naarmate mensen thuis meer
vertrouwd raken met veelvoorkomende luchtverontreinigingen binnenshuis, zoeken ze
steeds vaker de geruststelling dat dit belangrijke aspect van hun werkomgeving wordt
gecontroleerd om hun gezondheid te beschermen.

luchtkwaliteit binnenshuis omvat nu elk gebouw waar we veel tijd doorbrengen. Het is
dus geen verrassing dat werkomgevingen nu stevig in de schijnwerpers staan.
Binnenluchtkwaliteit is niet langer alleen een probleem voor de woning, maar ook voor
degenen die kantoren en gebouwen runnen.
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VAN JE LEVEN
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Het meest invloedrijke is echter het groeiende aantal
wetenschappelijke rapporten waarin wordt
gewaarschuwd voor de risico's die gepaard gaan met
hoge niveaus van luchtverontreiniging binnenshuis. De
slechte luchtkwaliteit binnenshuis is nu gekoppeld aan
een scala van symptomen zoals vermoeidheid en
concentratieverlies tot depressie, angst
en zelfs kanker, in het geval van radon.

Werknemers merken zeker de effecten: een op de drie
is van mening dat een slechte binnenluchtkwaliteit hun
gezondheid schaadt en een negatieve invloed heeft op
hun gezondheid en productiviteit .

De boodschap is duidelijk en de economische gevolgen
zijn aanzienlijk; meer dan $168miljard gaat elk jaar
verloren voor de Amerikaanse economie vanwege de
slechte luchtkwaliteit binnenshuis.

Als gevolg hiervan staan de verantwoordelijken nog
meer onder druk om betrokkenheid bij de zaak te
tonen. Dus waar moeten ze hun
inspanningen op richten?



OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN
SLECHTE LUCHTKWALITEIT

Om de omvang van het probleem te begrijpen, is
het belangrijk om te weten welke stoffen het
meest zorgwekkend zijn en hoe bepaalde kantoor
omstandigheden een rol spelen bij het comfort, de
gezondheid en de productiviteit van werknemers.

RADON:

Dit gas komt van nature voor, is onzichtbaar en
reukloos en sijpelt door de funderingen van
bedrijfsgebouwen en kan zich ophopen in
bijzonder goed geïsoleerde gebouwen.
Verantwoordelijk voor maximaal 22.000
sterfgevallen door longkanker in de VS. elk jaar is
het wereldwijd de belangrijkste oorzaak van
longkanker onder niet-rokers.

TVOC (Totaal vluchtige organische stoffen)

Deze stoffen komen vrij uit standaard
kantoorreinigingsproducten en -apparatuur, zoals
schoonmaakmiddelen, vloer- en wandbekleding,
verf en meubels. Niveaus kunnen verder worden
verhoogd door warmte van computers en andere
elektronische monitoren. Ze dragen bij aan
langdurige problemen zoals hart- en vaatziekten en
longkanker. Zij veroorzaken korte termijn
problemen, zoals hoofdpijn, ontsteking van de
neus, keel en ogen, en opflakkeringen van
longontsteking of bronchitis. Ze zijn ook in verband
gebracht met verergerende ademhalingsproblemen,
waaronder astma.
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KOOLDIOXIDE CO2

Kooldioxide - Natuurlijk uitgestraald door
ademhaling, CO2 kan zich ophopen in slecht
geventileerde kantoren, vooral daar waar
lucht wordt gerecycled. Hoge concentraties zijn
gekoppeld tot slechte besluitvorming, lage
productiviteit, overdracht van infectieziekten en
ziekteverzuim.

VOCHTIGHEID, TEMPERATUUR EN LUCHDRUK

Deze elementen zijn van invloed op hoe
medewerkers zich voelen en presteren. Zij zijn
gekoppeld aan klachten zoals droge of geïrriteerde
ogen, hoesten en verkoudheid, hoofdpijn en
migraine, variaties in bloeddruk, en gewrichtspijn.



"Het is nu zonder twijfel aangetoond dat een
slechte luchtkwaliteit binnen in gebouwen de

productiviteit kan verminderen en bezoekers ook
ontevreden kan maken."

DavidWyon,
Internationaal Centrum voor Binnenmilieu en Energie, 
Universiteit van Denemarken.



HET PROBLEEM
AANPAKKEN

Vergaderruimten zijn misschien ontworpen voor een
hoge bezetting, maar als ze slecht geventileerd zijn,
kan dit leiden tot schadelijke niveaus van CO2, dat
mogelijk onrust en slaperigheid bij het team
veroorzaken.

VERGADERRUIMTEN

Als het gaat om het creëren van een
gezonde binnenluchtkwaliteit in
gebouwen, is het probleem verre van
eenvoudig. Een goed presterend
kantoorgebouw is totaal anders vanuit
het perspectief van luchtkwaliteit. 

Bijvoorbeeld:

Gebouwen kunnen goed geïsoleerd zijn om te voldoen aan de
milieu- en energie-efficiëntienormen, maar lopen tegelijkertijd
het risico op een mogelijk schadelijke opbouw van radongas.

ISOLATIE

Ramen kunnen worden afgedicht om energieverlies te
verminderen, maar in extreme gevallen wordt dit gebrek aan
ventilatie in verband gebracht met het Sick Building Syndrome.
In feite voelen meer mensen in het VK zich naar verluidt ziek in
gebouwen sinds energie-efficiëntiemaatregelen voor het eerst
werden ingevoerd in de Jaren 70.

Dit betekent echter niet dat het ondernemen van actie op het gebied van de
luchtkwaliteit binnenshuis automatisch betekent dat een organisatie veel geld
moet uitgeven. In feite zijn er een aantal aanzienlijke operationele en
commerciële voordelen te behalen door het aanpakken van de luchtkwaliteit
binnenshuis.

VENTILATIE



Een goede luchtkwaliteit
binnenshuis verhoogt
de productiviteit



ZIEKTEVERZUIM
Wanneer u de luchtkwaliteit bewaakt en verbetert, zijn
werknemers gelukkiger en gezonder op het werk. Ze voelen zich
comfortabeler, denken helderder en nemen betere beslissingen.
Dit gedrag verbetert niet alleen de arbeidsvreugde - en dus
personeelsbehoud - maar hebben ook een directe impact op de
prestaties. Dit wordt ondersteund door duidelijk en overtuigend
bewijs:

BESLUITVORMING
Een studie die mede is geschreven door de Harvard TH Chan
School of Public Health heeft uitgewezen dat het verbeteren van
de kwaliteit van het binnenmilieu de besluitvormingsscores met
wel 101% heeft verhoogd. Het berekende de financiële voordelen
van een betere luchtkwaliteit op $ 17.000 per werknemer, per jaar.



VERBETERD COGNITIEF DENKEN
Een recent onderzoek door teams van de universiteit van Harvard
en Syracuse heeft betere resultaten opgeleverd voor werknemers
die reguliere taken uitvoeren in gesimuleerde 'groene
omstandigheden'.

Waar de ventilatie was verbeterd en de kooldioxide-uitstoot en de
uitstoot waren verminderd, presteerden ze 61% beter op
cognitieve taken dan in standaard kantooromstandigheden. 

Bovendien verhoogde het verdubbelen van de ventilatie in de
groene omgeving de cognitieve eigenschappen prestaties met
meer dan 100%.



ROI VAN
BINNENLUCHTKWALITEIT

Wat natuurlijk even belangrijk is voor degenen die belast zijn
met het bewaken en verbeteren van de omgeving in
kantoorgebouwen, is dat activiteit ook een tastbare ROI
oplevert. Budgetten moeten gerechtvaardigd zijn, of het nu
gaat om bedrijfsprestaties, personeelsbehoud,
energiebesparingen of operationele kosten.

Dit is een essentieel onderdeel van elke strategie voor
binnenluchtkwaliteit en zeer invloedrijk als het erom gaat de
besluitvormers ervan te overtuigen dat het aanbrengen van
veranderingen een slimme zakelijke zet is. Daarom wordt ook
aandacht besteed aan het evalueren van de commerciële waarde
van het aanpakken van de binnenluchtkwaliteit.

Onderzoek gepubliceerd in het Environmental Journal of Research
and Public Health heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het uitgeven
van slechts $ 40 per persoon per jaar aan de luchtkwaliteit
binnenshuis resulteert in een toename van de productiviteit van de
werknemers met $ 6.500.



"AANGEZIEN COMFORTABELE EN GEZONDE
KANTOORRUIMTES DE MEDEWERKERSTEVREDENHEID
EN PRODUCTIVITEIT  VERBETEREN,  EN GEZIEN HET
HOGE AANDEEL VAN DE BEDRIJFSKOSTEN DAT AAN
WERKNEMERS WORDT BESTEED,  ZOUDEN DERGELIJKE
INVESTERINGEN EEN VANZELFSPREKENDHEID
MOETEN ZIJN."

Healthy Homes Barometer 2018
(On) gezonde woningen, kantoren en suburbanisatie in Europa



MONITORING VAN DE LUCHTKWALITEIT  BINNEN
VERHOOGT DE OPERATIONELE EFFICIËNTIE



Door een effectief controlesysteem voor de luchtkwaliteit in te
voeren, wordt ook het hele kantoorgebouw efficiënter. De
technologie die is ingebouwd in de nieuwste bewakingsdetectoren
voor de luchtkwaliteit binnen geeft zowel realtime als historische
gegevens over de omstandigheden in elk deel van het gebouw
weer in één centrale hub. Hierdoor is het niet meer nodig om
belangrijke locaties fysiek te bewaken, wat een tijdrovend en
arbeidsintensief proces kan zijn.

Het betekent dat als er een probleem is in een van de
vergaderruimtes - stijgende CO 2 of dalende temperaturen
bijvoorbeeld - het wordt onmiddellijk geïdentificeerd met een
waarschuwing. Actie kan vervolgens worden genomen om de
situatie snel op te lossen voordat deze escaleert.

Door deze data-gedreven aanpak kan ook de bezetting van
verschillende ruimtes gedurende de dag worden geanalyseerd. Dit
schept een beeld van welke ruimtes goed worden gebruikt, welke
niet en zelfs welke ruimtes worden geboekt voor vergaderingen
maar niet echt gevuld - iets wat kantoren van elke omvang
dagelijks ervaren.



Deze gedetailleerde informatie kan vervolgens worden gebruikt
om energieverbruik, verwarming, ventilatie en airconditioning
schema's te informeren, evenals schoonmaak- en
cateringvereisten.

Dit maakt de weg vrij voor aanzienlijke kostenbesparingen op korte
termijn en biedt een solide basis voor toekomstige
kantoorverbeteringen. Eén gebouw heeft $ 5,6 miljoen bespaard
door een plan te annuleren om een hele verdieping te huren en op
te knappen en nieuwe vergaderruimten toe te voegen. In plaats
daarvan gebruikten ze de gegevens om de bestaande ruimtes
beter te benutten.

Inzichten in de luchtkwaliteit binnenshuis kunnen worden
toegepast om het gebouw harder te laten werken, een efficiënter
ruimtegebruik mogelijk te maken en zelfs de voorraadniveaus van
cafetaria en winkels af te stemmen op het aantal bezoekers.



BEHEER VAN DE BINNENLUCHTKWALITEIT
BIEDT UNIEKE OPPORTUNITEITEN



Uiteindelijk is het doel om geavanceerde bewakingssystemen voor de
luchtkwaliteit binnenshuis te gebruiken om een slim gebouw te
realiseren dat is gebouwd rond de bewoners en hun behoeften. 

In dit gebouw worden data gebruikt om systemen te optimaliseren
voor maximale efficiëntie en ideale werkomstandigheden voor
medewerkers. Momenteel vindt 44% van de werknemers dat hun
kantoor niet slim genoeg is. Het installeren van binnenluchtkwaliteit-
technologie is een snelle en gemakkelijke manier om te reageren,
waardoor u direct de status van smart-building krijgt.

Het is een opwindend vooruitzicht voor alle betrokkenen, van
medewerkers, HR-professionals en huurders tot facility managers en
eigenaren van gebouwen. Degenen die deze vooruitstrevende,
datagestuurde aanpak hanteren, zijn degenen die zich onderscheiden
van de massa en de vruchten plukken van een verbeterde
binnenluchtkwaliteit.



Een goede luchtkwaliteit binnenshuis is iets dat
actief moet worden beheerd. Zonder tussenkomst
kunnen kantoorgebouwen hoge niveaus van
schadelijke stoffen bevatten en omstandigheden
creëren die niet alleen schadelijk zijn voor de
gezondheid en het welzijn, maar ook voor de
productiviteit. Daarom zijn de nieuwste
bewakingssystemen voor de luchtkwaliteit
binnenshuis ontworpen met het oog op
gebruiksgemak; opereren vanuit één centrale hub.
In plaats van moeilijk of tijdrovend te zijn, doet de
technologie het harde werk voor u.

LUCHTKWALITEIT



CONCLUSIE: DIT IS HET
MOMENT OM DE

LUCHTKWALITEIT TE
VERBETEREN
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Kantoorgebouwen staan vol met dynamische ruimtes, die de ene
dag vol kunnen zijn en de volgende dag relatief leeg. Dagelijkse en
zelfs uurveranderingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op
de arbeidsomstandigheden. Het is dus essentieel om over de
technologie te beschikken om de luchtkwaliteit in realtime te
bewaken en om deze gegevens te kunnen gebruiken om essentiële
aanpassingen te doen.

Monitoring van de luchtkwaliteit binnenshuis komt iedereen ten
goedeWerknemers willen de zekerheid dat de lucht die ze inademen
veilig is. Vooruitstrevende organisaties moeten de optimale
werkomstandigheden creëren om het beste talent aan te trekken en
te profiteren van een gelukkig, gezond en productief
personeelsbestand. En vastgoedbeheerders moeten de operationele
efficiëntie verbeteren en tastbare ROI realiseren.

Initiatieven voor bouwvoorschriften zoals het LEED-systeem van de
US Green Building Council en de WELL Building Standard erkennen
steeds meer het belang van een goede binnenlucht-kwaliteit.
Ondertussen staat het stevig op de radar van instellingen zoals de
Wereldgezondheidsorganisatie , de Amerikaanse Environmental
Protection Agency en de Europese Commissie.



De kwestie van de kwaliteit van de binnenlucht zal
alleen maar meer aan kracht winnen en zal
uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk een vereiste
worden, aangezien
overheidsinstanties en regelgevers hun aandacht
op de kwestie richten. Daarom is het logisch om
eerder dan later de vruchten te plukken.

Waarom gewoon kijken hoe andere organisaties
toegang hebben tot de voordelen van
intelligente binnenluchtkwaliteit technologie en
hun gegevens gebruiken om de efficiëntie
te verhogen? 
Er is echt nooit een beter moment geweest om
actie te ondernemen.



De kwaliteit van de
binnenlucht is nu een van de
'basis'-factoren waarmee
werknemers rekening houden
die belangrijk zijn op hun
ideale werkplek, maar ook
huurders en werkgevers.

Het laatste onderzoek
suggereert dat het verbeteren
van de luchtkwaliteit
binnenshuis tot betere
resultaten leidt, besluitvorming
en een verhoging van de
productiviteit ter waarde van
$17.000 per werknemer per
jaar.

Door een effectief
controlesysteem voor de
binnenluchtkwaliteit in te
voeren, kan het hele gebouw
beter en efficiënt functioneren,
waardoor verspilling wordt
verminderd en operaties
worden gestroomlijnd.

Een betere binnenlucht
kwaliteit in een gebouw maakt
het een aantrekkelijkere
omgeving medewerkers, beide
actueel en potentieel,
waardoor een sterk
verschilpunt ontstaat in een
concurrerende markt.

KWALITEIT RESULTATEN EFFICIENTIE VERSCHIL

besluiten

Geavanceerde binnenlucht kwaliteitsmonitors verzamelen gegevens over verontreinigende stoffen en luchtkwaliteitsfactoren zoals
radon, TVOCs, CO2, vochtigheid, temperatuur en druk. Deze hebben invloed op de gezondheid en prestaties van kantoorpersoneel.
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