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"There is а central quality which is the root criterion of life and spirit in а 
man, а town, а building, or а wilderness. This quality is objective and 
precise, but it cannot Ье named." 

Christopher Alexander 
The Timeless Way of Building (1979) 

Copyright M.J. van Dorst, Eindhoven 1992. 
Вehoudens beperkingen door de wet gesteld, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of worden 
openbaar gemaakt ор welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 



Voorwoord 

Dit patronenboek is gescbreven in bet kader van bet afstudeerproject "Op 
weg naar de optimale kantoorwerkplek". Dit afstuderen vond plaats bij de 
groep omgevingstecbnologie van de faculteit Wijsbegeerte en Maatscbappij
wetenscbappen van de Tecbniscbe Universiteit Eindboven. Het afstudeerver
slag bestaat uit twee delen, bet eerste deel gaat in op bet proces waarvan 
bet tweede deel ( dit patronenboek) bet resultaat is. 
Het patronenboek zoals bet nu voor u ligt is voor het afstudeerproject bet 
eindresultaat maar is niettemin nog een concept. Het boek krijgt pas een 
definitieve vorm als er over de inhoud een brede concensus is bereikt met 
alle deskundigen en belanghebbenden aangaande de kantoorwerkplek. lk wil 
hierbij dan ook alle lezers van dit concept patronenboek uitnodigen de 
inhoud te bekritiseren. 

Mijn afstudeerproject werd begeleid door: 
Dr. ir. A.F. van Wagenberg; Universitair Hoofddocent Omgevings
technologie aan de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijweten
schappen, Tecbnische Universiteit Eindhoven. 
Prof. mag. arch. P. Schmid; Hoogleraar Afbouwtechniek (milieu 
integratie) aan de faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Ik wil bierbij mijn begeleiders bedanken voor de ondersteuning en advise
ring bij mijn afstudeerproject. 

Machiel van Dorst 
Noorderhavenkade 99 c11 

3039 RL Rotterdam 
tel.: 010 - 4657300 
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Inleiding 

Er wordt veel geschreven over de kantoorwerkplek. Er is informatie over 
problemen, over verbeteringen en over toekomstvisies. Dit boekje heeft als 
doel deze informatie overzichtelijk te presenteren en voor iedereen toegan
kelijk te maken. 
U kunt in dit patronenboek antwoord vinden op de volgende vragen met 
betrekking tot de kantoorwerkplek: hoe kunnen we negatieve invloeden 
vermijden en hoe kunnen we positieve invloeden bevorderen? 
Alie aspecten die van invloed zijn op bet welbevinden op de kantoorwerk
plek warden vanuit bet standpunt van de gebruiker benaderd. De werkplek
gebruiker en zijn of haar individuele plek vormen de essentie van bet 
kantoorgebouw. 

Voor bet overzichtelijk presenteren van de informatie is gebruik gemaakt 
van omgevingstechnologische patronen. In dit systeem is de verzamelde 
informatie over de werkplek opgedeeld in overzichtelijke stukjes. Elk stukje 
informatie wordt op een overzichtelijke en eenduidige manier gepresen
teerd: dit zijn de zogenaamde 'patronen'. 

Voor wie is dit patronenboek bedoeld? 

Het patronenboek is voor een ieder die gebruik maakt van een kantoor
werkplek. Oat kan daadwerkelijk een plek op bet kantoor zijn maar ook een 
werkplek thuis. 
Daarnaast is het patronenboek er voor iedereen die invloed uitoefent op bet 
gebruik van kantoorwerkplekken, dat zijn medewerkers van facalitaire 
diensten, ontwerpers, bouwkundige diensten, bedrijfsgezondheidsdiensten, 
inspraakcommisies voor verhuizingen en renovaties. 

Wat kunt u met dit patronenboek doen? 

Met dit patronenboek is het mogelijk snel inzicht te krijgen in oplossingen 
voor problemen die u zelf met de werkplek heeft, of oplossingen voor 
problemen die anderen met werkplekken hebben. Maar bet is ook goed 
bruikbaar voor wie meer wil weten over een specifiek onderwerp. 

Hoe werkt het patronenboek? 

Elk patroon bestaat uit een probleem en een oplossing, deze zijn samenge
vat in een stelling. Voor wie gei:nteresseerd is in de onderbouwing van de 
stelling, kan de toelichting op de stelling lezen (met verwijzingen naar 
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relevante literatuur). Er zijn ook patronen die niet zozeer een probleem 
aangeven, als wel een mogelijke verbetering. 
De oplossingen warden toegelicht, eventueel met extra ideeen en met een 
afbeelding. 

Elk patroon ziet er dus als volgt uit: 

Titel 
Stelling 

Toelichting 

Mogelijke oplossing(en) 

Het te behandelen aspect van de werkplek 
In hoeverre kan dit aspect problemen geven 
en/ of hoe kan dit aspect verbeterd word en. 
De onderbouwing die aangeeft waarom iets een 
probleem kan zijn en waarom iets de oplossing 
is. 
Ideeen en suggesties om de situatie te verbete-
ren. 

Verwijzingen naar andere patronen 

Het laatste onderdeel 'verwijzingen naar andere patronen', geeft aan dat de 
patronen op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Met bebulp van 
de verwijzingen kunt u snel te weten komen welke andere aspecten van de 
werkplek met bet aspect uit het desbetreffende patroon samenhangen. Om 
de samenhang tussen alle patronen aan te geven zijn alle patronen in een 
schema warden gezet, dit patronenveld kan u wegwijs maken in de aspecten 
die aanbod komen. Het patronenveld staat ook op de laatste bladzijde van het 
patronenboek. 

Het ontstaan van een patronenveld 

De problemen die zicb op de werkplek voordoen zijn dus vaak van fysiologi
scbe aard; bet binnenklimaat is niet goed of er zijn ergonomiscbe proble
men. Dit type probleem beeft vaak een directe verwijzing naar facetten van 
de werkplek of naar bet kantoorgebouw. 
Er zijn ook problemen van sociaal-psycbologische aard: er is onvoldoende 
privacy, de communicatie verloopt niet optimaal, er zijn geen mogelijkbeden 
om de omgeving aan veranderende behoeften aan te passen. Dit type 
probleem beeft vaak vele directe en indirecte verwijzingen naar de werk
plek, of naar bet kantoorgebouw. 
Problemen van fysiologische of sociaal-psychologiscbe aard kunnen de 
aanleiding voor een patroon zijn. Daarnaast zijn er patronen die niet zozeer 
op een probleem gestoeld zijn, maar op positieve kwaliteiten van de werk
plek die een werkplek een bepaalde meerwaarde kunnen geven. 

Dit alles geeft aan dat vragen over de werkplek kunnen voortkomen uit 
verschillende beboeften: gezondheid, veiligheid, identificatie, erkenning, 
ontplooiing, en andere beboeften. De ondersteuning van deze beboeften, 
door de fysieke omgeving, vind op verschillende schaalniveaus plaats. 
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De samenbang tussen de patronen wordt weergegeven door middel van bet 
patronenveld. Omdat de fysieke aspecten als uitgangspunt zijn gekozen is er 
in het patronenveld in eerste instantie een onderscheid gemaakt in verschil
lende bouwkundige scbalen waarop de patronen betrekking hebben. De 
patronen die betrekking bebben op het zelfde niveau zijn in verschillende 
categorieen ingedeeld. 

Voor het overzicht volgen nu de categorieen die invloed hebben op gezond
heid, veiligheid en welzijn op de kantoorwerkplek. Meer informatie over de 
facetten die in deze categorieen genoemd worden kunt u vinden in deel I 
van het afstudeerverslag Op weg naar de optimale kantoorwerkplek (zie 
voorwoord). 

1) Fysieke arbeidsomstandigheden: 
- Klimatologische invloeden. De belangrijkste facetten van het bin
nenklimaat zijn het thermisch comfort en de luchtkwaliteit. Deze 
worden be'invloed door kenmerken van bet gebouw op verschillende 
scbaalniveaus: de klimaatinstallatie, te openen ramen, ionisator, etc. 
- Perceptuele kwaliteiten: licbt (daglicht, kunstlicht en kleur), geluid, 
geur, tactiele kwaliteiten en zwaaiingen en trillingen. 
- De menselijke maat. De ergonomiscbe kwaliteiten van bet gebouw, 
en van de inricbting en bet meubilair in het bijzonder. 

2) Sociaal-psychologische omstandigheden: 
- Privacy. De definitie van Altman is de volgende: "Privacy is selectie
ve controle over sociale interactie en over informatie over jezelf, als 
individu en als groep."(Gifford 1987). Privacy is dus niet alleen de 
mogelijkheid om je af te kunnen sluiten, bet is ook de mogelijkheid 
om contact te kunnen maken. 
- Communicatie. Dit is de mogelijkbeid om contact te kunnen maken 
en de mogelijk van de personen die samen willen communiseren om 
zicb af te sluiten als groep. 
- Pathfinding. De mogelijkheid om de weg te kunnen vinden, dit geldt 
voor u zelf en voor bezoekers. 
- Verpersoonlijking. Het maken van een eigen plek is een identifica
tie voor u zelf, maar ook een vorm van communicatie (territorialiteit 
en status). 

3) Algemene facetten die meerwaarde symboliseren: 
- De natuurlijke omgeving. Contact onderbouden d.m.v. bet uitzicbt, 
natuurlijke materialen, groen. 
- Milieubewustzijn. Respect voor de natuur, geen verspilling, duur
zaamheid, energiebesparing. 
- Aanpasbaarbeid en regelvrijheid. 
- Beleving. De algemene impressie, de omgeving als een gebeel. 
- Sfeer /ihformele communicatie ( de sociale omgeving); 
- Ontspanning en ontsnapping. 

6 



4) De organisatie invloeden: 
- Facetten van bet facalitaire beleid: Participatie, flexibiliteit, dienst
verlening, corporate identity. 
- Functie kenmerken: bestuurlijke verantwoordelijkheden, werken 
buiten de werkplek, formele communicatie. 

Al deze invloeden worden verwerkt in bet patronenveld. Door de opbouw 
naar scbaalniveaus als uitgangspunt te nemen ontstaat er een bierarcbie van 
fysieke of fysiologiscbe elementen. Het volgende overzicbt is een concept 
patronenveld, bieruit is bet patronenveld van dit patronenboek geabstra
beerd: 

Boven gebouw niveau: 
De lokatie, terrein/tuin, parkeren. 
Openingstijden, de tbuiswerkplek. 

Gebouw: 
Orientatie van bet gebouw, de boogte van bet gebouw. 
Het binnenklimaat: Verwarming en koeling, ventilatie, luchtbevochti
ging. 
Het bedrijfsrestaurant, een winkeltje, centrale ontspanningsplek, 
sanitaire voorzieningen, reprografie. 
Milieuzorg: Energieverbruik, duurzaambeid, afval en hergebruik, 
oppervlaktebebandeling, schoonmaak en onderhoud. 
Zwaaiingen en trillingen. 
Kantoortype. 

Afdeling: 
De recreatieve werkplek, de wisselwerkplek, een eigen werkplek, 
routing en adressering. 
Het binnenklimaat: Roken. 

De werkplek: 
Het binnenklimaat: Regelvrijbeid binnenklimaat, tocbt, zonwering, 
koudeval, temperatuurswisselingen, temperatuurverschillen tussen 
lucbtlagen, scbadelijke stofTen, geur, te openen ramen. 
De omslotenbeid van de werkplek, uitzicbt, geluid, daglicht, kleur
gebruik, ruimtegebruik, zonering. 

Inricbting: 
Het binnenklimaat: Lucbtionisator, absorberende materialen. 
Kunstlicht, lichtwering, tactiele kwaliteiten, communicatie op de 
werkplek, de afwerking van muren en wanden, vloerbedekking, de 
afwerking van bet plafond, meubilair, kleine inrichtingselementen. 

Meubilair: 
De bureaustoel, bet bureau, arcbiveringsruimte, een beeldschermplek, 
eigen meubilair. 

Kleine inricbtingselementen: 
Groen op de werkplek, bureaulamp, wanddecoraties, kleine sculptu
ren, bet beeldscberm, nodige gebruiksvoorwerpen, persoonlijke 
toevoegingen. 
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Het patronenveld 

Binnen dit onderzoek zijn een aantal van deze patronen uitgewerkt en een 
aantal patronen zijn samengevoegd tot een patroon. Dit laatste is niet 
ideaal, maar de beperkte omvang van het onderzoek maakt volledige 
uitwerking van alle patronen niet mogelijk. Het samenvoegen van een aantal 
patronen in dit stadium voorkomt een fragmentarische indruk. 

Een aantal patronen duiden niet direct een probleem, maar hebben meer 
betrekking op de meerwaarde die de gebouwde omgeving kan hebben. Deze 
patronen zijn met een * gelabeld. 

Boven gebouw niveau: 

Gebouw: 

Afdeling: 

De werkplek: 

De thuiswerkplek 

Thermisch comfort 
Luchtkwaliteit 

Kantoortype 

De recreatieve werkplek 

De wisselwerkplek 
* Een eigen werkplek 

* Milieuzorg 

Zonwering 

Geur 

Uitzicht 

Licht 

Geluid De omslotenheid van de werkplek 

Ruimtegebruik 

Te openen ramen 

Inrichting: 

Kunstlicht 

Lichtwering 

Meubilair: 

Kleine inrichtingselementen: 

Kleurgebruik * Zonering 

* De afwerking van de muren Communicatie op de werkplek 

* Tactiele kwaliteiten 

Vloerbedekking 

Meubilair 

De bureaustoel 

Het bureau 

Archiveringsruimte 

Een beeldschermplek 

Groen op de werkplek 

Het beeldscherm 

Essentiele gebruiksvoorwerpen 

* Persoonlijke toevoegingen 
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DEPATRONEN 
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DE THUISWERKPLEK 

Stelling: 

Boven gebouw niveau 

Thuiswerken betekent minder gestoord worden door collega's en kan dus 
een betere plek zijn voor geconcentreerd werk mits daarvoor thuis genoeg 
ruimte is. Ook vermindert thuiswerken het woon-werkverkeer. 

Toelichting: 

Een werkplek thuis is een tweede werkplek, dus een werkplek met andere 
fysieke en sociale omstandigheden. Deze verscbillen kunnen er voor zorgen 
dat voor bepaalde taken de ene werkplek geschikter is dan de andere. Op 
de werkplek tbuis ontbreekt de (in)formele communicatie met collega's, dit 
kan betekenen dat taken die veel concentratie vragen beter thuis kunnen 
worden uitgevoerd dan op bet kantoor. De communicatie met collega's is 
overigens wel een essentieel onderdeel van het werk (Becker 1991, 1992), 
dus het werken thuis zou zich moeten beperken tot 2 a 3 dagen in de week 
of bijvoorbeeld een week voor bet individueel scbrijven van een rapport. 
Er zijn een aantal voorwaarden aan te geven voor thuiswerken: 

- Wie tbuis werkt moet biervoor wel zelf de motivatie hebben, bet is 
dus niet een ideaal altematief voor wie motivatie uit de kantoorsfeer baalt 
en in de thuissfeer gedemotiveerd wordt om te werken. 

- Er moet thuis de mogelijkheid zijn voor bet creeren van een goede 
werkplek. De sociale omstandigbeden tbuis moeten bet toelaten en er moet 
genoeg ruimte zijn. 
Het terugdringen van het woon-werk verkeer is een zeer positief effect van 
thuiswerken; het milieu wordt minder belast en het is een tijdbesparing. 
(Er is een landelijk samenwerkingsverband voor de promotie van thuiswer
ken: het Platform Telewerken). 

Mogelijke Oplossing(en): 

Voor wie de mogelijkheid heeft en de interesse, kan er een werkplek 
thuis worden gecreeerd. Dit gebeurt in overleg met de organisatie. De 
werkplek thuis moet worden ingericht en voorzien worden van ( communica
tie) apparatuur: eventueel een extra telefoonlijn, PC, etc. Ook de werkplek 
thuis moet bekeken worden op bet scala aan facetten die de plek moeten 
optimaliseren. Waarschijnlijk zijn facetten als binnenklimaat en bet 'eigen' 
maken van de werkplek geen probleem, bet zwaartepunt tbuis ligt eerder bij 
ergonomische eisen en verlichting (zie de patronen MEUBILAIR en 
LICHT). 
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Boven gebouw niveau 

Een thuiswerkplek die voorzien is van een PC, telefoon en fax en van een overzichtsschema 
waarop te zien is welke collega's thuis of op kantoor bereikbaar zijn. 

Het werken thuis moet niet ten koste gaan van de werkplek op 
kantoor, thuis werken is een extra toevoeging, niet een vlucht uit de organi
satie. 

Is het percentage thuiswerkers hoog dan moeten de (in)formele 
contacten binnen de organisatie beter gereguleerd worden (zie het patroon 
DE RECREA TIEVE WERKPLEK). Dit kan door goed gepland werkover
leg en door duidelijkheid te scheppen wie zich op welke dag op kantoor, 
thuis of elders bevindt. De tijd die u op kantoor zal doorbrengen, wordt 
relatief meer voor sociale contacten gebruikt. 

· Zie ook: 

De recreatieve werkplek, de wisselwerkplek, meubilair en kunstlicht. 
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Gebouw 

THERMISCH COMFORT 

Stelling: 

Temperatuurproblemen van individuele gebruikers worden vaak veroorzaakt 
door een slecht werkende klimaatinstallatie en een gebrek aan individuele 
regelvrijheid. De problemen worden versterkt door gebouwen die slecbt 
georienteerd zijn ten opzichte van de zon, een open structuur hebben of erg 
makkelijk door de buiten temperatuur be'invloed kunnen worden (weinig 
warmte-accumulerende massa ). 

Toelichting: 

In bet onderzoek van Preller blijkt dat van de Nederlandse kantoorwerkers 
55% vaak klacbten heeft over bet thermisch binnenklimaat (S83 1990). 
Thermisch comfort is afhankelijk van de relatie tussen warmteproductie en 
warmteverlies, dit wordt be'invloed door temperatuur, vochtigheid en lucbt
stromingen en door persoonskenmerken, kleding en mate van inspanning 
van de gebruiker (Brill 1984). Temperatuur kent drie facetten: de luchttem
peratuur, de gemiddelde stralingstemperatuur en de oppervlaktetemperatuur 
van de vlakken in de ruimte (De arbeidsinspectie CP21 1990, Bakker 1989). 
Thermiscbe behaaglijkheid is een subjectief begrip, een niet individueel 
regelbare temperatuur leidt altijd tot klachten (Bakker 1989, van Wagenberg 
en Wilmes 1989). Het kunnen regelen van de temperatuur verhoogt bet 
comfort (Brill 1984). 
Temperatuurproblemen komen vaker voor in gebouwen met volledige 
luchtbehandeling en gesloten gevel. Andere oorzaken: bet gebouw beeft te 
weinig warmte-accumulerende bouwmassa, slechte zonwering of bet gebouw 
heeft de vorm van een schijf die oost-west is georienteerd (makkelijk 
be'invloedbaar voor zonnewarmte ). 
Temperatuursproblemen zijn: te warm, te koud, te groot verschil in straling-, 
en luchttemperatuur, temperatuurverschillen in luchtlagen (koude voeten) en 
te snelle temperatuurwisselingen (Bakker 1989, Boerstra 1991, Kurvers 
1990a+b, Schalkoort 1991, Preller 1990). 
De richtlijn voor de luchttemperatuur is in de winter 20-24°C en in de 
zomer 22-27°C, hierbij moet de relatieve vochtigheid tussen 30 en 70% 
blijven (Arbeidsinspectie CP21 1990). Het temperatuursverschil tussen lucbt 
op 0, 1 meter en 1, 1 meter boven de vloer mag niet groter zijn dan 3°C. De 
stralingsasymmetrie door ramen dient minder te zijn dan 10°C. 
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Gebouw 

Mogelijke Oplossing(en): 

In een kamerkantoor is er een betere en individuelere temperatuurs
regeling mogelijk dan in een open of half-open kantoor. Het kantoorgebouw 
moet voldoende warmte-accumulerende massa hebben en voorzien zijn van 
goede zonwering. Het binnenklimaatsysteem moet eenvoudig zijn te combi
neren met te openen ramen. 

Op de werkplek moet de temperatuur individueel bij te regelen zijn 
op -3°C en + 3°C ten opzichte van de basis temperatuur. Dit moet eenvoudig 
zijn en het resultaat van de handeling moet niet langer dan 10 minuten op 
zich laten wachten. 

Zo .... M&&r ook zo! 

zie ook: 

Zonwering, te openen ramen. 
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LUCHTKW ALITEIT 

Stelling: 

Gebouw 

Een onvoldoende lucbtkwaliteit is de belangrijkste oorzaak van bet sick 
building syndrome. Naast bouwkundige onvolkomenheden zoals niet te open 
ramen en adsorberend materiaalgebruik, zijn verontreiningsbronnen in bet 
gebouw en bet ventilatiesysteem bier de oorzaak van. 

Toelichting: 

In bet onderzoek van Preller heeft 44,7% van de ondervraagde klacbten 
over de luchtkwaliteit en 42% van hen klaagt over te droge lucht (S83 1990). 
In het onderzoek van van Wagenberg en Wilmes bleken deze klacbten 
gerelateerd te zijn @n bet gebrek aan regelvrijheid (1989). De kans op 
klachten is groter in grotere kantoorgebouwen voorzien van een uitgebreid 
luchtbehandelingssysteem en een gevel voorzien van ramen die niet open 
kunnen. Gemiddeld komen de minste klachten voor in natuurlijk geventi
leerde gebouwen (Kurvers 1990a). 
Verontreiningsbronnen van de binnenlucbt zijn de klimaatinstallatie zelf 
(luchtfilters, warmtewielen, lucbtbevochtigers en de binnenisolatie van 
luchtkanalen), tabaksrook, absorberende inricbtingsmaterialen en biologiscbe 
verontreinigingen. Verontreinigingen kunnen de indruk wekken dat de lucbt 
droog is (Vroon 1990). 
Het gebruik van luchtionisatoren voor het verbeteren van de kwaliteit van 
het binnenmilieu vindt geen steun in wetenschappelijk onderbouwde waarne
mingen of experimenten (Moll van Charante 1991). 

KAMER. 

Niet zo.o. 

"Luchtrecycling is als het drinken van de eigen urine" 
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Gebouw 

Mogelijke Oplossing( en): 

-_____ Zorg voor een schone, dus simpele installatie en in ieder geval voor 
te openen ramen. 

Zorg voor zo min mogelijk verontreinigingsbronnen, dus geen 
.syn- t.,.....he- tische bouwmaterialen en zo min mogelijk stoffen vloerbedekking. 

Als u met veel mensen in een kleine ruimte zit is bet mogelijk dat 
ifi ___ e_t -ve- ntilatiesysteem daar niet op berekend is. 

Zorg er voor dat er goed wordt schoongemaakt. 
Het gebruik van een luchtionisator alleen is geen oplossing. 

Maar zo! 

Zie ook: 

\ 
\ 

-
' 

, , , 
I 

K.AME~ 

Zorg in elk geval voor te openen ramen 

Geur, ruimtegebruik, te openen ramen, vloerbedekking. 
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Gebouw 

* MILIEUZORG 

Stelling: 

Zorg voor het milieu betekent mondiaal denken en lokaal bandelen, 66k in 
bet kantoor en 66k op de werkplek. 

Toelichting: 

Bodemscbatten worden uitgeput, regenwouden worden gekapt en de aarde 
wordt steeds meer vervuild. De oplossing is de ontwikkeling van een duurza
me samenleving, deze begint bij de individuele verantwoordelijkheid. Voor 
bet kantoor en de werkplek zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

Minder consumptie (kantoorartikelen en papier); 
Het terugdringen van het energiegebruik ( de klimaatinstallatie, licht 
en apparatuur); 
Het gebruik van duurzame materialen (inrichting en meubilair); 
Het gebruik van milieuvriendelijke materialen (van grondstofwinning, 
energieverbruik bij het transport en bij bet produktieproces tot aan 
de mogelijkheden voor recycling); 

Mogelijke Oplossing(en): 

Gescheiden afval inzamelen is belangrijk, het minimaliseren van de 
boeveelheid afval is belangrijker. Minder papierverbruik is hierbij essentieel, 
dus een bewust gebruik van printer en kopieermachine. Een indirecte 
maatregel hiervoor is een betere beeldscherm opstelling: een prettig lees
baar beeldscherm voorkomt overbodig uitprinten en teksten kunnen van 
diskette worden gekopieerd. 

Plastic koffiebekertjes kunnen worden gerecycled, of u kunt een eigen 
duurzame koffiebeker gebruiken die u zelf omspoelt. 

Energie besparen betekent een goede voorlicbting binnen bet bedrijf 
gecombineerd met veel individuele regelvrijbeid. Iedereen kan dan zelf de 
verwarming sluiten of bet licht uitdoen als de omstandigheden dat toelaten. 

Bekijk de mogelijkbeden van tbuiswerken (minder woon-werk 
verkeer). Het management kan het gebruik van het openbaar vervoer of de 
fiets stimuleren door reiskosten vergoedingen om te zetten in een OV kaart 
voor medewerkers, of door fietsen in plaats van auto's te leasen. 
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Koop meubilair wat echt 
lang meegaat, bij voorkeur van bout 
uit inheemse productiebossen. Hier
bij nog de volgende opmerking: Er 
zijn fabrikanten die tropisch hard
bout gebruiken waarvan geclaimd 
wordt dat bet niet ten koste van 
natuurgebieden is gekapt. Deze 
claim is echter op geen enkele 
manier waar te maken. 

Gebruik inrichtingsmateria
len en stoffen voor oppervlakte 
behandeling die langer meegaan en 
minder milieuonvriendelijk zijn. 

Gebruik geen agressieve of 
moeilijk atbreekbare schoonmaak
middelen, groene zeep is vaak een 
goede vervanger. 

Gebouw 

De TU Eindhoven heeft aparte afvalbakken 
voor plastic koffiebekertjes, zodat deze kunnen 
worden gerecycled. 
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Gebouw 

KANTOORTYPE 

Stelling: 

Het kantoortype bepaald de regelvrijheid en de privacy van bet individu en 
de mogelijkheden voor communicatie. 

Toelichting: 

Cp 21 Kantoren inrichten noemt drie kantoortypen: 
- Kamerkantoor of cellenkantoor, max. 4 personen in een kamer; 
- groepskantoor, 5-12 pers.; 
- open kantoor of kantoortuin, meer dan 12 pers. (arbeidsinspectie 1990). 
In een kamerkantoor kan bet individu beter zijn omgeving beheersen, dit is 
belangrijk ten aanzien van privacy en klimaatregeling (Jansen 1990). De 
individuele privacy en klimaatreguliering zijn het beste bij 1-persoonskamers, 
voor een goede concentratie geldt maximaal 2-persoonskamers (NEN 1824 ). 
Het idee dat sommige groepen nooit geconcentreerd werk verrichten of 
door bun functie minder behoefte aan privacy hebben berust op een misvat
ting en is derhalve geen argument om voor nauwelijks omsloten werkplek
ken te kiezen (volgens de deskundigen van de Bedrijfsgezondheidsdienst 
RBB). 
Een open kantoor zou flexibeler zijn (Jansen 1990), maar volgens van 
Hoogdalem (TU Delft) is dit niet zo omdat ruimte-uitbreiding of -inkrim
ping betekent dat er een hele 'tuin' bijgebouwd moet warden of moet 
worden afgestoten. In de praktijk impliceert deze flexibiliteit dan ook, dat 
bet makkelijker is om in de kantoortuin een paar werkplekken toe te 
voegen. Hierdoor ontstaat het gevaar van dichtslibben (Vroon 1990) en 
ontstaan er privacy-, en territoriumproblemen (Gifford 1987). 
Een vierde kantoortype is een half-open kantoor, bij dit type zijn werkplek
ken half omsloten (zie OMSLOTENHEID VAN DE WERKPLEK). In een 
half-open kantoor zijn er visueel afgesloten plekken, maar de open structuur 
geeft prob]emen met de klimaatregeling. 

Privacy is controle over interacties en communicatie met anderen ( definitie 
van Marqu1is ), het is dus niet alleen de mogelijkheid tot afzondering, er is 
ook de mogelijkheid tot communicatie (Gifford 1987). 

In de amerikaanse BOSTI studies werden half-open kantoren bet meest aan
trekkelijke bevonden en kantoortuinen als de onaantrekkelijkste kantoren 
(Brill 1984). 
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Gebouw 

Mogelijke Oplossing(en): 

Iedereen beeft een plek nodig waar hij of zij geconcentreerd kan 
werken, dit kan door voor een kamerkantoor te kiezen of door aparte cellen 
te introduceren voor geconcentreerd werk. De laatste mogelijkheid betekent 
dat medewerkers geen ecbte vaste plek meer hebben en ook moeilijk 
bereikbaar zullen zijn. 

Regelvrijbeid voor bet binnenklimaat en een goede privacyregulering 
( dus ook een goede communicatie) zijn bet beste in een kamerkantoor. 
Hierbij moet er wel aandacht worden besteed aan goede mogelijkheden 
voor informele communicatie en aan de esthetiscbe kwaliteit van verkeers
ruimten. 

Zie ook: 

Een eigen plek, de recreatieve werkplek, de omslotenheid van de werkplek. 
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DE RECREATIEVE WERKPLEK 

Stelling: 

Afdeling 

Informeel overleggen met collega's en ontspannen in de buurt van de 
werkplek zijn belangrijke onderdelen van bet werkpatroon. 

Toelichting: 

Communicatie wordt, door de toenemende dynamiek in de kantooromgeving 
(tbuiswerken, wisselwerkplekken) en de verdergaande individualisering, een 
steeds belangrijkere functie van bet kantoorgebouw (Becker 1992). Ook de 
ontwikkelingen naar vaker parttime werken en afwijkende werktijden (Ver
boeks 1990) zullen bier waarscbijnlijk een bijdrage aan leveren. 
Daarbij komt dat organisatiestructuren door de tijd been steeds vlakker 
zullen worden (Verhoeks 1990). 
Er komt dus steeds meer behoefte aan ruimte voor communicatie in bet 
kantoorgebouw. Deze communicatie kan volgens Becker bet beste in 
huiskamerachtige omgevingen plaatsvinden: de grenzen tussen formele en 
informele communicatie vervagen (Becker 1991,1992). 

F. Becker: "Koffie drinken is ook werken" 
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Afdeling 

Mogelijke Oplossing(en): 

Een recreatieve werkplek moet makkelijk toegankelijk zijn en er 
moeten zichtlijnen zijn van en naar de wandelgangen ( ook daar worden vaak 
contacten gelegd). 

In de recreatieve werkplek kunnen mogelijkheden zijn om ontspan
nen te zitten en mogelijkheden om koffie en thee te drinken (of te zetten). 

Andere inrichtingsfacetten kunnen zijn: (vak)literatuur, groen, een 
ijskast, een wastafel en een whiteboard. 

® 

Zie ook: 

rm
. I ·•-

mfii 
lid 

De wisselwerkplek, groen op de werkplek. 

(!) 

21 



Afdeling 

DE WISSELWERKPLEK 

Stelling: 

Om kosten te besparen kan men met wisselwerkplek gaan werken, dit kan in 
een dynamiscbe afdeling ruimte besparen maar gaat ten koste van identifica
tie en de beboefte aan privacy. 

Toelichting: 

De wisselwerkplek is een werkplek die door meerdere gebruikers wordt 
gedeeld, wisselwerkplekken besparen ruimte. 
In een dynamiscbe organisatie of afdeling kan een situatie ontstaan waarbij 
een groot gedeelte van de medewerkers maar een gedeelte van de werkweek 
in bet kantoor doorbrengen, dit kan door de specifieke functie komen of 
door tbuiswerken of deeltijdarbeid. De wisselwerkplek kan bijvoorbeeld 
toegepast worden bij afdelingen die veel projectwerk verricbten. 
Een systeem van wisselwerkplekken werkt alleen als alle betrokkenen 
instemmen met bet alternatief en als de aanwezigbeidspatronen van de 
verschillende medewerkers zicb laten combineren. Een omgeving met wissel
werkplekken vraagt om betere communicatieregulering en communicatiemo
gelijkbeden. 
Het niet hebben van een eigen werkplek strookt niet met de eisen die 
identificatie- en privacybehoeften aan de omgeving stellen (Brill 1984). 

Mogelijke Oplossing( en): 

Als de bele afdeling vaak buiten bet kantoor moet werken (bijvoor
beeld bij projectwerk), kunt u overstappen op wisselwerkplekken. 

U kunt een afdeling met wisselwerkplekken berkenbaar bouden door 
de ideeen van de groep in de inrichting te laten terug komen, u moet dus 
gezamelijk tot een keuze komen voor inricbtingsmaterialen en meubilair. -

Het individuele aspect kan tot uiting komen in een individueel 
gekozen ladenblok en een aanwezigbeidsbord met foto's. En u kunt zelf 
inricbtingsaspecten toevoegen aan de afdeling (bijvoorbeeld planten, of een 
eigen fauteuil). 

Een wisselwerkplek stelt boge eisen de aanpasbaarbeid van bet 
meubilair. Zo moet bet bureau op zeer eenvoudige wijze in boogte verstel
baar zijn, en moet u bet eigen ladenblok naar de werkplek toe kunnen 
rijden. 
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Afdeling 

Zie ook: 

De recreatieve werkplek, meubilair. 
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Afdeling 

* EEN EIGEN WERKPLEK 

Stelling: 

Een 'eigen' werkplek is een plek waar u zicb tbuis voelt, u berkent zicbzelf 
in deze omgeving en andere berkennen u in deze omgeving. 

Toelichting: 

Wie een buis buurt maakt dit zijn of baar 'eigen huis', door bet naar eigen 
smaak in te richten en door dingen te veranderen. De mogelijkheden hiertoe 
worden bepaald door het huis zelf, de eigen behoeften en de beperkingen 
die de huurbaas u oplegt. Het 'eigen' maken van bet huis is het verpersoon
lijken van de omgeving. U kiest uw eigen meubilair, u hangt iets aan de 
muur wat u mooi vindt, er komen planten en er ontstaat een prettige sfeer. 
Dit 'eigen' maken is nooit af, er komt altijd wel iets bij of u baalt iets weg, 
of u begint in een nieuw huis van vooraf aan. 
Wie een werkplek heeft probeert dit tot zijn of haar 'eigen plek' te maken. 
De mogelijkheden bier toe zijn beduidend minder dan thuis, maar dat wil 
helemaal niet zeggen dat de behoeften ook minder zijn. 
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Afdeling 

Mogelijke Oplossing(en): 

Richt de werkplek in zoals u bet wilt hebben en als u van idee 
verandert, dan moet u ook de werkplek weer kunnen veranderen. De 
inrichting moet daarvoor makkelijk aanpasbaar zijn. 

Het verpersoonlijken van de werkplek kunt u doen door persoonlijke 
items op de werkplek te zetten en door gebruik te maken van keuzevrijheid. 
Het eigen maken van een plek is een dynamisch proces, de omgeving kan 
met u mee groeien. 

Zie ook: 

Groen op de werkplek, * persoonlijke toevoegingen. 
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De werkplek 

ZONWERING 

Stelling: 

Het weren van zonnewarmte moet individueel regelbaar zijn zodat snel en 
naar eigen inzicht op veranderende weersomstandigheden kan warden 
gereageerd. Bij regelvrijheid kan ook het mogelijke nadelige effect op het 
uitzicht zelf bepaald worden. 

Toelichting: 

Door direct zonlicht op de werkplek kan de temperatuur zeer sterk oplopen 
en de lichtsterkte met het 10-voudige toenemen (FAGO 1988). 
De sterkte van de zonnewarmte wordt bei'nvloed door: - bet seizoen, - de 
bewolking en - de gevelorientatie ( de windrichting). 
De warmtewering moet voor temperatuurgevoelige gebouwen ( een gebouw 
met weinig massa), of aan de zonkant, aan de buitenkant van de gevel 
plaatsvinden. Hierdoor kan het gebruik van airconditioning warden verme
den (en dus een deel van de binnenklimaat klacbten, Kurvers 1990). 
Automatiscbe zonwering kan klachten geven omdat bet systeem niet snel 
genoeg reageert en omdat de gebruiker zelf geen invloed beeft op de 
uitzicbtsverandering. Een automatiscb systeem is onverbiddelijk (Voogd 
1992). 
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De werkplek 

Mogelijke Oplossing( en): 

Zonneschermen en horizon
tale jalouzieen aan de buitenkant 
van bet raam zijn de beste warmte
weringsytemen. Er zijn twee soorten 
zonneschermen, bet uitvalsscherm 
(de bekende markies) en het verti
kale zonnescherm (screen). Het 
toepassen van zonneschermen bij 
hoge gebouwen is geen probleem, 
voor middelhoge gebouwen zijn er 
uitvalschermen met windvaste ar
men. Voor hoge gebouwen zijn er 
vertikale zonneschermen met glas
weefseldoek, deze zijn ongevoelig 
voor wind. 

Het uitzicht kan bij uitval
schermen beter gewaarborgd wor
den dan bij bet vertikale scherm of 
horizontale jalouzieen. Bij de laat
ste types kunnen de ramen alleen 
naar binnen geopend worden. 

Getint glas voldoet niet als 'Screens' zijn op elke hoogte te gebruiken. 

zonwering, een glassoort dat in 
redelijke mate de zonnewarmte kan tegenhouden beperkt uw uitzicht 
ontoelaa tbaar. 
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Het uitzicht kan bij uitvalschermen beter gewaarborgd warden dan bij bet vertikale scherm. 
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GEUR 

Stelling: 

De werkplek 

Onprettige en onherkenbare geuren kunnen tot irritaties leiden en tot stress; 
sociale interactie en concentratie worden beYnvloed door de herkenbaarheid 
en kwaliteit van de geur op de werkplek. 

Toelichting:: 

Het reukzintuig is een evolutionair zeer oud zintuig en een complex zintuig. 
Een continu aanwezige geur wordt op een gegeven moment niet meer 
bewust waargenomen, maar nog wel onbewust, hierdoor leiden niet herken
bare geuren tot een chronische toestand van alarmering (Vroon 1990). De 
oorzaak van geuroverlast ligt meestal aan de luchtbehandelingsinstallatie: 
vuile filters, slecht onderbouden kanalen, geurbronnen in warmtewisselaars, 
bet bevochtigingssyteem. De installatie kan ook bet medium zijn dat li
chaamsgeuren en tabaksrook verspreidt. Ook inrichtingselementen kunnen 
bijdragen aan de muffe geur, met name door de ad-, en desorptie van 
stoffenvloerbedekking, gordijnen en meubels (Vroon 1990, Kurvers 1990, 
Schalkoort 1991). 
De landelijke pers beeft in 1991 melding gemaakt van een Japans onderzoek 
waarin zou zijn aangetoond dat bloemengeur de productiviteit van data
typistes met 14% doet stijgen (NRC), en van een Canadees onderzoek 
waarin werd vermeld dat de geur van chocolade bet concentratie vermogen 
vergroot (Chab, Volkskrant). Beide onderzoeken waren echter niet meer te 
traceren. 

Mogelijke Oplossing(en) 

Zorg er voor dat rokers en niet-rokers niet samen in een kamer 
zitten. 

In de meeste gevallen is lucht van buiten beter dan lucbt van bet 
ventilatie systeem. 

Als er op uw werkplek stoffen vloerbedekking ligt en u heeft open 
boekenplanken dan is bet zaak dat er goed wordt schoongemaakt, een 
centrale stofzuiginstallatie heeft hierbij de voorkeur. Als dit niet mogelijk 
dan kunt u voor een andere vloerbedekking kiezen. 

Plaats geurbronnen (copieerapparaten en printers) buiten de werk-
plek. 

Er moet aandacht zijn voor risicogroepen, dit zijn mensen die 
overgevoelig zijn en visueel gehandicapten voor wie geur belangrijk is. 

Bloemen en planten kunnen bijdragen aan de geurverbetering. 
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De werkplek 

• --t. 

Niet ZOooo 

Zie ook: 

Te openen ramen, vloerbedekking, groen op de werkplek. 
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De werkplek 

Het volgende patroon is ontwikkeld door ir. A.C. Boerstra van de Bedrijfs
gezondheidsdienst RBB, auteur van Zin en onzin van gesloten gevels en 
volledige luchtbehandeling in kantoorgebouwen (1991). 

TE OPENEN RAMEN 

Stelling: 

Te openen ramen zijn noodzakelijk in kantoorgebouwen. 

Toelichting: 

Prevalentie onderzoeken tonen een sterk verband aan tussen gebouwgerela
teerde gezondbeidsklacbten en de aanwezigbeid van te openen ramen in 
kantoorgebouwen (Boerstra 1991, Wilson 1987). 
Te openen ramen zijn alleen mogelijk bij celkantoor-indeling, bij kantoortui
nen ontstaan er problemen door cross-ventilatie. In bet algemeen geldt: hoe 
meer personen per vertrek, hoe groter de kans op tocbtoverlast. Dit pro
bleem impliceert dat er bij meer mensen in een vertrek ook meer aandacht 
moet worden besteed aan bet ontwerp van bet te openen raam. 
In boeverre een te openen raam daadwerkelijk effectief te gebruiken is, is 
afhankelijk van bet type raam, de grootte, de regelbaarbeid en de positie in 
de gevel. 
In boge gebouwen zijn te openen ramen ook toe te passen, bet vraagt dan 
wat extra aandacht. Een voorbeeld is de Shanghaibank in Hong Kong, een 
gebouw van 360 meter boog, voorzien van te openen ramen (Boerstra 1990, 
1991). 

Mogelijke oplossing( en): 

Een valraam, een draaikiepraam of een schuifraam moet minimaal 
0, 1 m2 tot 0,3 m2 groot zijn, dit is voldoende als basis. 

Als er geen mechaniscbe ventilatie is dan heeft u een groter draaikie
praam of scbuifraam nodig (gecombineerd met een valraam). Dit is goed te 
doen bij lagere gebouwen. Bij hogere gebouwen beeft bet valraam ( of 
klapraam) de voorkeur, hoe boger het gebouw, hoe kleiner het raam moet 
ZIJn. 

Het valraam moet minimaal 1,80 meter boven de vloer zitten om 
tochthinder zoveel mogelijke te voorkomen. 

Belangrijk is de regelbaarheid zodat u het te openen raam ook 
daadwerkelijk kunt gebruiken. Kies geen systeem met een losse slinger: deze 
is altijd afwezig als u bet raam open wilt doen. 
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De werkplek 

Ma.ar zo! · 
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DE OMSLOTENHEID VAN DE WERKPLEK 

Stelling: 

De werkplek 

Een omsloten werkplek geeft een optimale privacy, goede mogelijkheden 
voor regelvrijbeid van bet binnenklimaat en een optimale individuele 
aanpasbaarbeid. 

Toelichting: 

Omslotenbeid is bet type en de configuratie van de fysieke barriere om de 
werkplek. De fysieke barriere om de werkplek beYnvloedt de privacy: een 
gebeel omsloten werkplek heeft de mogelijkbeid voor een veel betere 
privacyregulering dan een open werkplek (Brill 1984 ). 
Er zijn drie typen privacy te onderscheiden: auditieve privacy, visuele privacy 
en privacy in conversatie of bij het telefoneren (Becker e.a. 1991, Fisher e.a. 
1984). Om de auditieve privacy en de privacy in conversatie of bij het telefo
neren te garanderen moet de werkplek volledig zijn afgescbermd. De visuele 
privacy kan ondersteund worden met schermen (boven ooghoogte ). De 
grootste auditieve privacyproblemen worden veroorzaakt door telefoongerin
kel, praten en lawaai van bet ventilatiesysteem. 
Lawaai wordt ook besproken in het patroon GELUID. 

Mogelijke Oplossing(en): 

Door bet plaatsen van binnenmuren kan uw werkplek omsloten 
worden. Als dit niet direct mogelijk is door de structuur van het gebouw ( de 
werkplek moet wel aan de gevel liggen), dan kunnen er als alternatief aparte 
werkplekken gecreeerd worden waar u zich kan terugtrekken voor geconcen
treerd werk en voor overleg met anderen. 

Schermen rond de werkplek kunnen voor u de visuele privacy 
vergroten. 
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De werkplek 

Visuele privacy 

Auditieve privacy 

Zie ook: 

Ruimtegebruik, geluid en communicatie op de werkplek. 
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UITZICHT 

Stelling: 

De werkplek 

Uitzicht is een visuele ontsnappingsmogelijkheid, het verboogt bet gevoel 
van controle en geeft de mogelijkheid bet buitenklimaat waar te nemen. 

Toelichting: 

Het raam heeft als belangrijkste functie het voorzien in de beboefte aan een 
blik op de omgeving (Vroon 1990). Een goed uitzicbt is niet beeldvullend 
(lnui 1980) en is vanaf de werkplek waar te nemen. Het uitzicbt is optimaal 
als de skyline en de bemel zijn waar te nemen en als groen en verder weg 
gelegen objecten deel uitmaken van het beeld. Uitzicht op een binnengebied 
( atrium of serre) voldoet hier in niet aan (Meerdink 1988). 
Er zijn richtlijnen voor de grootte van een raam: een minimale oppervlakte 
van 20% van de buitengevel en een minimale breedte van 55% van de 
buitengevel (Vroon 1990). De wettelijke bepaling: de ramen moeten een 
minimale oppervlakte hebben van 1/20 deel van het vloeroppervlak en een 
breedte van minimaal 1/10 deel van de omtrek van de kamer (Arbeidsin
spectie CP21 1990). 
De vensterbank moet niet hoger zijn dan 0.9m en de bovenkant van het 
raam niet lager dan 2,lm. Kantoorruimtes moeten niet dieper zijn dan 8 
meter (Schalkoort 1991). Gekleurd glas kan het uitzicbt beperken en met 
name de waarneming van het buitenklimaat bemoeilijken, de mate van licbt
doorlatendheid moet daarom minimaal 40% zijn (LT A > 0.40, Scbalkoort 
1992). 

Niet ZOooo 
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De werkplek 

Mogelijke Oplossing( en): 

Uitzicht vanaf de werkplek is een verplichting als u een kantoorwerk
plek gaat inrichten. Een goede zichtlijn betekent dat u naar buiten kunt 
kijken terwijl u op uw bureaustoel zit. 

Bij een goed uitzicht kunt u de hemel zien, u ziet een skyline, groen 
maakt deel uit van het beeld en u ziet verder weg gelegen objecten. 

Uitzicht op een binnengebied vraagt om een zorgvuldige vormgeving, 
een goed voorbeeld is een japanse tuin. 

Het gebruik van de zonwering heeft ook invloed op uw uitzicht. 
Een ruimte met een slecht uitzicht kan beter niet gebruikt worden 

voor permanente bewoning door een persoon. U kunt deze ruimtes wel 
benutten als vergaderruimte, koffiehoekje of voor bepaalde taken die maar 
enkele uren worden uitgevoerd. Een voorbeeld van deze laatste optie: de 
kamer inrichten als computerruimte, of inrichten met wisselwerkplekken 
voor medewerkers die niet in aanmerking komen voor een vaste werkplek 
binnen het gebouw (vertegenwoordigers, en andere organisatiemedewerkers 
in ambulante dienst). 

Maar zo! 

Zie ook: 

Licht, zonwering. 
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De werkplek 

GELUID 

Stelling: 

Lawaai geeft concentratieproblemen en kan tot stress leiden, om dit te 
voorkomen moet de hoeveelheid en type geluid wat tot de werkplek door
dringt individueel controleerbaar zijn. 

Toelichting: 

Lawaai is ongewenst geluid en kan stress veroorzaken (Fisher 1984 ). Niet 
regelbaar of beinvloedbaar geluid wordt snel als lawaai ervaren en veroor
zaakt concentratieproblemen. Geluid wat niet herkenbaar is wordt eerder 
als lawaai ervaren dan herkenbaar geluid (Fisher 1984 ). 
Lawaai is ook irrelevant geluid (Brill 1984). Telefoongerinkel, praten en 
lawaai van bet ventilatie systeem worden als bet meest onaangenaam 
ervaren (Brill 1984). 
Lawaaiproblemen zijn gerelateerd aan de mate van omslotenheid van de 
werkplek. Het is vrijwel onmogelijk om in een ruimte waar (telefoon)ge
sprekken worden gevoerd in de buurt daarvan gelijktijdig werk te verrichten 
waarbij concentratie wordt verlangd, zonder dat dit tot hinder en klachten 
aanleiding geeft (Schalkoort 1991). 
Het ondersteunen van gewenst geluid is naast bet voorkomen van irrelevant 
achtergrond geluid, bet zorgdragen voor een goede akoestiek. 

Mogelijke Oplossing(en): 

Optimaal is een werkplek in een kamerkantoor, bierbij is de deur een 
middel om naar gelang u wenst bet achtergrondgeluid te regelen. Het toe
passen van vaste tussenmuren heeft bierbij de voorkeur. 

Als u in een groepskantoor zit dan kunt u het geluid enigzins dempen 
met scheidingwanden en inrichtingsmaterialen die geluidsabsorberend zijn 
(bijvoorbeeld tegen bet plafond). Dit is niet ideaal omdat bet effect gering is 
en er problemen kunnen ontstaan met bet stofvrij maken van bet vertrek en 
met daglichttoetreding en uitzicbt. 

Alternatieven zijn aparte concentratie-werkplekken en aparte verga
der-, en overlegplekken in bet gebouw. 

Het ongewenste geluid wat veroorzaakt wordt door de TL verlicbting 
kan door onderhoud worden opgelost. 

De klimaatinstallatie is moeilijk te bei"nvloeden als lawaaibron, 
ventilatie door middel van te openen ramen heeft daarom de voorkeur. U 
kunt dan het geluid zelf regelen. 
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De werkplek 

Matrix printers moeten voorzien worden van een geluidsisolerende 
kast, of niet op de werkplek geplaatst worden. 

Het toepassen van zachte materialen voorkomt echo en galm. 
Voor bet bei'nvloeden van de sfeer en het maskeren van praten door 

derden kunt u muziek introduceren, dit kan alleen positief werken als 
iedereen hiermee instemt. 

Zie ook: 

De omslotenheid van de werkplek, communicatie op de werkplek, de 
afwerking muren en wanden, vloerbedekking. 
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De werkplek 

LICHT 

Stelling: 

Door de wisselende daglicht omstandigbeden en de verschillende individuele 
behoeften (afhankelijk van taak en gezichtsvermogen) moet de lichtsterkte 
individueel regelbaar zijn. 

Toelichting: 

Slecht licht op de werkplek kan te weinig of te veel licht zijn, maar ook 
hinderlijke reflecties, schitteringen en te grote contrasten geven problemen 
(Brill 1984, Scbalkoort 1991). 
De beboefte aan uitzicht brengt met zich mee dat er een wisselende hoe
veelheid daglicbt tot de werkplek doordringt. Dit daglicht maakt bet moge
lijk te besparen op het kunstlicht. Voor een optimale energiebesparing en 
een goede afstemming tussen beide moeten beide lichtbronnen regelbaar 
zijn. 
Voldoende licht is een subjectieve term, de juiste hoeveelbeid hangt af van 
bet type taak en persoonlijke beboeften. Deze variabelen in ogenschouw 
genomen zijn er voor kantoorwerk de volgende ricbtlijnen te geven: 
- Bij een taak van korte duur, of bij daglicbttoetreding, is de benodigde 
licbtsterkte van bet kunstlicbt 300 lux. 
- Zonder daglicbt toetreding en bij een langere taakduur is de benodigde 
licbtsterkte 500 lux. 
- Bij zeer gedetailleerde taken (tekenwerk) of bij gebruikers met een 
slecbter gezichtsvermogen, is de benodigde licbtsterkte van bet kunstlicbt 
750 lux (in combinatie met daglicht). 
- Bij een beeldscberm taak moet de licbtsterkte niet boger zijn dan 400 lux 
(Osborne 1987, NEN 1890, NEN 3087). 
Reflectie is bet percentage teruggekaatst licbt, uitgedrukt in procenten. 
Reflectie eigenscbappen van meubilair en bouwkundige elementen zijn 
afhankelijk van bet materiaal en de kleur. Het al dan niet hinder ondervin
den van reflectie wordt bepaald door de invalsboek van bet licbt, de kijk
ricbting en de licbtsterkte. 
De luminantie van een voorwerp is de lichtsterkte per m2

, deze is afhanke
lijk van de reflecterende eigenschappen van bet voorwerp. De luminantie
verhouding tussen twee vlakken is bet contrast. Grote contrasten werken erg 
vermoeiend voor de ogen. 
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De werkplek 

Mogelijke Oplossing(en): 

Met de licbtwijzer van bet Nederlandse Instituut voor Arbeidsomstan
digbeden (NIA) kunt u controleren of uw ogen nog goed zijn en of de 
verlicbting van de werkplek in orde is. Het gaat bierbij om verlicbtings
sterkte, kleurweergave en contrasten in de omgeving van de werkplek, zie 
ook: KUNSTLICHT (Nederlands lnstituut voor Arbeidsomstandigbeden 020 
- 5498404). 

Belangrijk voor een goede instelling is de regelbaarbeid van bet 
zonlicbt (zie LICHTWERING). 

De reflectie van bet 
meubilair en de bouwkundige 
elementen moeten niet boger 
zijn dan 30 - 40%, dit betekent 
geen spiegelende oppervlakte 
en niet te grote licbtsterkte. 
De invloed van de licbtsterkte 
is te zien door een spiegeltje 
op bet werkvlak te bouden. 

Het contrast tussen het 
vlak waar de aandacbt op 
gevestigd is en de directe om
geving mag niet groter zijn dan 
1:3 of 3:1, betzelfde geldt voor 
bet contrast tussen de directe 
omgeving en de verder gelegen 
omgeving. 

Voor bet vermijden van 
binderlijke contrasten is de 
keuze van bet werkblad van 
belang en de positie ten op
zichte van bet raam, dit laatste 
geldt vooral voor een beeld-
scbermwerkplek. 

Het mooiste licht is natuurlijk-gefilterd daglicht. 

De licbtwijzer van bet NIA kan nu ook belpen bij bet opsporen van 
elementen die verblinding en hinderlijke reflecties geven. 

Zie ook: 

Uitzicht, kunstlicht, lichtwering, het bureau en de beeldschermplek. 
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De werkplek 

KLEURGEBRUIK 

Stelling: 

Gebruik licbte en warme kleuren voor de inricbting, vermijdt bet gebruik 
van donkere en felle kleuren en gebruik geen wit en grijs. 

Toelichting: 

Lichte kleuren en pasteltinten warden geprefereerd boven donkere kleuren, 
scbreeuwende kleuren, alsmede wit en grijs (Vroon 1990). 
Hout, zonlicbt en licbte kleuren zijn warm, blauwe en grijze kleuren zijn 
koud. De warmte van de kleuren in een vertrek heeft een grote invloed op 
de beleving (Alexander 1977). Warme kleuren zijn: gele, rode, oranje en 
bruine tinten. 

Mogelijke Oplossing( en): 

Gebruik licbte en pastelkleuren, zeker waar bet gaat om grote 
oppervlakten. Gebruik geen koude kleuren als er weinig zon op uw werk
plek komt (dus geen groene, blauwe en grijze tinten). Als u van een bepaal
de felle kleur boudt, gebruik deze dan alleen voor details. 

Als u nog grijs-metalen meubilair beeft, dan zijn er bedrijven die 
deze op de werkplek komen overspuiten. Dit kan 's avonds en u boeft 
biervoor niet de bele werkplek te ontruimen. 

Zorg ervoor dat er niet te grote donkere of ecbt witte vlakken 
overblijven: bet contrastverschil kan erg vermoeiend voor uw ogen werken. 

Het kan erg mooi zijn om muren of een vloer niet egaal te kleuren, 
hou hierbij wel rekening met contrast verschillen. Het beste voorbeeld van 
een niet egaal gekleurd oppervlak, is een houten vloer of meubilair van 
hout. Als u voor bout kiest: neem een lichte kleur en gebruik geen tropiscb 
hardhout. 

blauw/groen geeljgroen 
groen 

groen/blauw groen/geel 
cyaan geel 

turqois geel/oranje 

donker blauw oranje/rood 
blauw rood 

violet donkerrood 
magenta 

paars purper 

"koude" kleuren I "warme" kleuren 
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De werkplek 

RUIMTEGEBRUIK 

Stelling: 

Te weinig ruimte kan stress veroorzaken en klimaatproblemen geven, een 
werkplek die voldoende groat is beeft genoeg ruimte om te werken en wordt 
niet als te vol of te klein ervaren. 

Toelichting: 

Als de ruimte waarin men verblijft als te klein wordt ervaren ontstaat er een 
gevoel van claustrofobie. Wordt bet aantal mensen in een ruimte als te veel 
ervaren dan beet dat crowding. Beide gevoelens leiden tot stress (Gifford 
1987, Scbalkoort 1991). 
Als er weinig ruimte per werkplek beschikbaar is dan kunnen er klimaatpro
blemen ontstaan, de warmte belasting wordt te boog en de ventilatievoud 
wordt te laag (Marans 1981). Daarbij is bet mogelijk dat mensen op plaatsen 
werken die geen verblijfruimtes zijn ( dichter dan 0,6 meter bij de gevel, 
dichter dan 0,3 meter bij een binnenmuur, Schalkoort 1991). Op ongunstige 
plaatsen kan er een grote koudeval zijn, of eenzijdige verwarming of koeling, 
dit allen moet vermeden warden. 
Te kleine werkplekken warden sneller onoverzichtelijk en de ruimtes zijn 
moeilijker schoon te maken. Dit kan problemen geven voor de veiligheid; 
bet brandgevaar is hoger en er zijn minder vluchtwegen (Scbalkoort 1991). 
De ruimtebehoefte is afhankelijk van de taak en de omslotenheid van de 
werkplek. 
NEN 1824 geeft de volgende normen: 
Functie: 
A) Uitvoerend kantoorwerk 
Ruimte voor: werkblad, ladenblok, stoel en kast 
B) Als A) + beeldschermwerkplek 
C) Als B) + overleg met 4 personen 
D) Als B) + overleg met 2 personen 
E) Als B) + overleg met 6 personen 
F) Als E) + bestuurlijke verant

woordelijkheden ( representatieve ruimte) 

Minimaal optimaal 
7 m2 9 m2 

9 
13 
11 
18 
28 

11 
14 
12 
18 
28 
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De werkplek 

Mogelijke Oplossing(en): 

Als u een beeldscherm gebruikt dan moet uw werkplek minimaal 9 
m2 zijn. 

De looproutes die veel door anderen gebruikt worden rond uw 
werkplek behoren meer tot verkeersruimte dan tot uw werkplek. 

Ervaart u de ruimte als 'benauwend', ondanks bet feit dat u genoeg 
vierkante meters heeft, dan kan dat ook komen omdat de ruimte te laag is 
(lager dan 2,60 meter). Een andere reden is dat vierkante ruimtes groter 
ogen dan rechthoekige ruimtes (Gifford 1987). 

4 6n 
► 

.. .. 

.t:: 

Zie ook: 

Omslotenheid 
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* ZONBRING 

Stelling: 

De werkplek 

Ben zonering in een kamer die loopt van openbaar naar prive, scbept 
duidelijkheid, met name voor bezoekers. 

Toelichting: 

Ben verdeling van een ruimte in verschillende zones scbept duidelijkheid 
voor bezoekers van de werkplek, daarnaast bent u beter benaderbaar 
(Alexander 1977). De zonering beeft invloed op bet communicatie gemak. 
De routes in het vertrek kunnen de zonering verduidelijken. Individueel te 
gebruiken paden moeten minimaal 60 cm breed zijn, paden die door 
meerdere mensen gebruikt warden moeten 90 cm breed zijn (Scbalkoort 
1991). 

Mogelijke Oplossing(en): 

De zonering geldt voor het vertrek waar u werkt ( even tu eel dus met 
meerdere mensen). De kant van bet vertrek waar bezoekers binnen komen, 
is de meer openbare kant van de kamer. Door dit aan te geven scbept u 
duidelijkheid en stappen mensen makkelijker naar binnen. U kunt dit doen 
door andere vloerbedekking te gebruiken of meer open ruimte, deze ruimte 
moet niet direct bij een werkplek boren. In de volgende zone kunt u een 
zitje maken (voor alle kamergenoten), deze plek moet ook vanaf de werk
plek makkelijk toegankelijk zijn. Het bureau kunt u dan zo plaatsen dat er 
weinig mensen tangs lopen. Inrichtingselementen die het meest prive zijn 
(zoals foto's en eigen planten) komen in de laatste zone. In de meer open
bare zone kunnen inricbtingselementen van de organisatie warden geplaatst: 
wanddecoraties en groen. 
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Communicatie op de werkplek, meubilair. 
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De werkplek 
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Inricbting 

KUNSTLICHT 

Stelling: 

Het kunstlicbt moet regelbaar zijn en niet leiden tot verblinding en binderlij
ke reflecties. 

Toelichting: 

Het kunstlicbt moet geregeld kunnen worden (Arbeidsinspectie CP21 1990, 
Osborne 1987). De regelvrijbeid is nodig vanwege de grote verscbillen in 
individuele beboeften, en de verscbillende licbtsterkte die nodig zijn bij een 
leestaak of een beeldscbermtaak (NEN 1890). 
Er zijn twee systemen toe te passen: TL verlicbting waarmee de bele ruimte 
te verlicbten is, en werkplek verlicbting dat alleen een licbtplek op de 
werkplek geeft. Van bet eerste systeem zijn er twee typen: indirecte verlicb
ting (bezwaar: een egale licbtverdeling maakt een sfeerloze indruk) en 
directe verlichting (bezwaar: grote kans op binderlijke spiegelingsverschijnse
len, met name op beldscbermen). Lokale verlichting is sfeervol ( de mens is 
geneigd om naar bet licbt toe te trekken), maar ongeschikt voor een beeld
schermtaak. Beide sytemen bebben dus bezwaren, de beste oplossing is de 
combinatie van beide (Buurman 1985, Collins 1989). 
Een TL armatuur mag bij een niet ontspiegeld beeldscberm in zijwaartse 
ricbting geen luminantie boger dan 200 cd/m2 bebben. Bij een goed ontspie
geld beeldscherm mag de luminantie maximaal 1000 cd/m2 in zijwaartse 
ricbting zijn. Deze luminantie eisen gelden voor een uitstralingsboek tot 50° 
ten opzicbte van de verticaal in grotere ruimtes (Buurman 1985). 
De sfeer en beleving van een ruimte worden bei'nvloed door: de licbtverde
ling in een ruimte, de schaduwwerking en de kleur van bet licbt (Arbeidsin
spectie CP 21 1990, Buurman 1985). Ook het goed functioneren van de TL 
verlicbting (geen flikkeringsverscbijnselen of binderlijk zoemen) bei'nvloedt 
de beleving. 
De beboefte om te kunnen ingrijpen is ook van toepassing op de TL verlicb
ting (Vroon 1990). 

Mogelijke Oplossing(en): 

U heeft een optimale regelvrijheid als u bet TL-licht aan en uit kan 
doen (bijvoorbeeld in groepen die evenwijdig met bet raam zijn gescbakeld) 
en als u daarbij nog een bureaulamp beeft. 

Indirecte verlicbting geeft minder problemen met binderlijke reflec
ties, maar vermijd bierbij een egale zee van licbt. Licbtplekken geven de 
ruimte meer sfeer. 
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Inrichting 

Voor lees-, en schrijfwerk kan de bureaulamp voldoende zijn. Door 
de grotere regelvrijheid, kunt u ook economischer met de verlichting 
omgaan, probeer dus energie te besparen. De bureaulamp mag alleen in bet 
horizontale vlak schijnen. 

Een sfeervolle TL verlichting heeft een kleurtemperatuur tussen 2000 
en 3300, in combinatie met daglicht kan ook een neutrale kleurtemperatuur 
gebruikt worden (3300 tot 4000). Belangrijk hierbij is dat de kleurweergave
index (de mate waarin de kleurreflexties natuurlijk zijn) niet lager dan 80 is. 

.. -,..-- · 

Zie ook: 

- -· 
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Licht, de beeldschermplek. 

46 



Inrichting 

LICHTWERING 

Stelling: 

Het temperen van direct zonlicht moet individueel regelbaar en zo min mo
gelijk ten koste van het uitzicht gaan. 

Toelichting: 

De sterkte van het daglicht wordt beinvloed door: - het seizoen, - de 
bewolking en de helderheid van de buitenlucht en - de gevelorientatie ( de 
windrichting). Het beperken van de helderheid moet van bijna nul (bij zwaar 
bewolkt weer), naar bijna volledig (zomersituatie, zuidzijde gebouw) lopen. 
Bij individuele beinvloeding kan men aan de hand van de eisen die een 
bepaalde taak stelt, zelf bepalen wanneer de lichtsterkte te groot wordt. Dit 
varieert bijvoorbeeld voor een schrijf,- of beeldschermtaak. 
Naast bruikbaarheid kan lichtwering een functie vervullen in de aankleding 
en voor de akoestiek. 

Mogelijke Oplossing(en): 

Helderheidsbeperking van verticale jalouzieen is meestal slechter dan 
die van de horizontale variant. De akoestische functie van verticale zonwe
ring is echter weer beter. Het belangrijkste argument om voor vertikale 
lamellen te kiezen is bet behoud van enig uitzicht. 

Gordijnen kunnen een decoratieve functie hebben en het geluid 
positief bei'nvloeden. Ze ontnemen echter bij gebruik het uitzicht. 
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* TACTIELE KW ALITEITEN 

Stelling: 

Inrichting 

De tactiele kwaliteiten van inrichtingsmaterialen moeten in harmonie zijn 
met de visuele perceptie en positief van karakter zijn: niet koud, hard of 
zwaar. 

Toelichting: 

Hardheid is in eerste instantie een tactiele kwaliteit, maar wordt geassoci
eerd met vorm. Harde voorwerpen zijn door het produktieproces vaak 
scherp en spits (staal) en zachte voorwerpen zijn vaak van een ononder
broken vorm (organisch). Hard en zacht zijn dus niet alleen een aanduiding 
van een tactiele kwaliteit maar er is ook de visuele perceptie van harde en 
zachte vormen. 
Door Rasmussen (1983) worden de volgende associatieve waarden genoemd: 
hard - zacht, zwaar - licht, glad - ruw, slap - gespannen. Maar ook koud -
warm zijn associatieve waarden. 
Marmer oogt bijvoorbeeld koud en hard wat geen positieve tactiele kwalitei
ten zijn. Een ander materiaal voorzien van een marmerdessin geeft dezelfde 
visuele indruk maar deze is niet in harmonie met de tactiele kwaliteit. 

Mogelijke Oplossing(en): 

Streef naar harmonie tussen visuele en tactiele percepties door eerlijk 
materiaal gebruik. Gebruik materialen op de werkplek die warm zijn, niet 
scherp of hard en niet zwaar. 

De vloer moet niet te glad zijn en een werkblad mag niet ruw zijn. 

Zie ook: 

Vloerbedekking, afwerking van muren en wanden. 
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COMMUNICATIE OP DE WERKPLEK 

Stelling: 

lnrichting 

Op een goede en prettig wijze communiceren op de werkplek, stelt eisen 
aan de omslotenheid en aan de opstelling en mogelijkheden van bet meubi
lair. Ook de verstaanbaarheid op de werkplek is voor een prettige communi
catie belangrijk. 

Toelichting: 

De mogelijkheid scheppen om te communiceren is ook privacy (Fisher 
1984). Het voorkomen van storende geluiden en afleidende beelden, vraagt 
om een omsloten werkplek (zie DE OMSLOTENHEID VAN DE WERK
PLEK). Een slechte akoestiek of lawaai tijdens een gesprek kan irritatie 
opwekken en vraagt om extra concentratie, men is sneller vermoeid en 
daardoor sneller geneigd bet gesprek te beeindigen (Gifford 1987). 
De eisen aan de opstelling is afhankelijk van de verhouding tussen gespreks
partners. De afstand tussen twee gesprekspartners staat voor een bepaalde 
intimiteit, deze intimiteit moet niet afwijken van de persoonlijke en formele 
verhouding tussen de gesprekspartners. Zo is de afstand bij een gesprek 
tussen personen van gelijke status kleiner dan bij ongelijke status. De 
benodigde personal space per persoon kan met 40% varieren ( afhankelijk 
van een cooperatieve of competatieve situatie, Gifford 1987). Het verloop 
van een gesprek kan betnvloed warden doordat een gesprekspartner de 
ander niet goed kan zien (bijvoorbeeld door tegenlicht). 

Mogelijke Oplossing(en): 

Als u met iemand overleg moet voeren, let dan eens op de storende 
geluiden in uw omgeving. Het kan zijn dat u er niet meer zo op let maar dat 
de storingen wel uw gesprekspartner afleiden. De teJefoon kan hinderlijk 
zijn, schakel deze dus door naar een collega of zet hem uit. U kunt beter 
een gesprek goed voeren, dan twee gesprekken half. Zijn de lawaaiinvloeden 
moeilijk te vermijden, dan kunt u beter bet gesprek op een andere plek 
voeren (probeer ook dit weer vanuit het standpunt van uw gesprekspartner 
te beoordelen). 
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Inrichting 

Kunt u wel de werkplek inrichten voor het voeren van gesprekken, 
zorg dan er wat variatie in gespreksafstand mogelijk is. Vul een grote ge
spreksafstand niet op met een grote tafel, dit geeft een massale en dus vrij 
onpersoonlijke indruk. 

Let er op dat u of uw gesprekspartner niet tegen het licht in naar de 
ander moet kijken, de ander wordt dan tot silhouet gereduceerd, dit komt de 
non-verbale communicatie niet ten goede. 

Vraag een buitenstaander of uw werkplek lawaaierig is of te veel 
galmt, u zelf bent daar misschien al aan gewend maar de te ontvangen gast 
nog niet. Voorkom echo en galm op de werkplek, door absorberende 
materialen te gebruiken. 

Zie ook: 

De omslotenheid van de werkplek, geluid. 
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Imichting 

* DE AFWERKING VAN MUREN EN WANDEN 

Stelling: 

Binnenmuren en scheidingswanden hebben een grote invloed op de sfeer en 
beleving van de werkplek. 

Toelichting: 

Een goede materiaalkeuze voor de afwerking van de wanden kan de 
ruimtevorm versterken (Jansen 1991). 
De muren moeten gebruikt kunnen worden zodat ze een intergraal onder
deel uitmaken van de werkplek. Hiervoor moet er de mogelijkheid zijn iets 
op te hangen aan de muur, bij zachte muren kan dat inpividueel gebeuren. 
De muren met een enigzins zacht oppervlakte hebben een positieve invloed 
op de akoestische eigenschappen van de kamer. 

Ni<e1t .l<oooo 
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Inrichting 

Mogelijke Oplossing( en): 

De muren die om uw werkplek staan zijn van invloed op de sfeer, het 
is dus belangrijk aandacht te besteden aan de structuur, de hardheid en de 
kleur van de muren. 

De binnenmuren horen bij de werkplek, gebruik ze ook. U kunt 
boekenplanken ophangen, een prikbord, kunst, posters, foto's, een klok, etc. 
Alles dus wat u thuis ook aan de muur hangt om de sfeer te verbeteren. 

Ben gepleisterde muur van zachte steen is hiervoor goed te gebrui
ken, deze is ook makkelijk te herstellen als u uit de kamer verhuist. 

Zie ook het patroon KLEUR. 
U kunt ook iets in de gang hangen, op de binnenmuur die aan uw 

kamer grenst. U kunt zo uzelf kenbaar maken aan bezoekers ( of voorbijgan
gers ), voordat (of zonder dat) ze bij u naar binnen stappen. 

Het mogelijk om de binnenmuren op sommige plekken van ramen te 
voorzien. Bijvoorbeeld boven ooghoogte of een smal vertikaal raam langs de 
deur. 

Zie ook: 

Omslotenheid, kleur, * persoonlijke toevoegingen. 
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VLOBRBBDBKKING 

Stelling: 

lnrichting 

De vloerbedekking heeft invloed op de sfeer en beleving van de ruimte, 
maar ook op gezondheid, veiligheid en verstaanbaarheid in de ruimte. 

Toelichting: 

Stoffen vloerbedekking heeft een huiselijke sfeer, maar de kans op luchtweg
, en oogirritaties is hoger dan bij vaste vloerbedekking (Schalkoort 1991). 
Dit komt door het ad-, en de-sorptie vermogen van (biologische) verontrei
nigingen. Ben ander probleem is een te grote isolatie waarde van de 
vloerbedekking, hierdoor kan de bouwmassa de zonnewarmte niet opnemen. 
Vloerbedekking moet dus een lage isolatiefactor hebben, en een lage ab-, 
desorptiefactor (Boerstra, 1991). 
Ben · harde oppervlakte (linoleum, tegels) geeft een lange nagalmtijd, dit is 
met name voor grotere ruimtes hinderlijk. 
Harde vloerbedekking kan een lage wrijvingscoefficient hebben, met name 
voor looproutes geeft dit slipgevaar (Arbeidsinspectie CP21, 1990). 
De hinder van statische elektriciteit kan beperkt worden door vloerbedek
king te gebruiken dat voorzien is van geleidend materiaal (Boerstra, 1991). 

Mogelijke Oplossing( en): 

Ben 'warme' sfeervolle ruimte heeft meestal stoffen vloerbedekking 
of rieten matten, deze materialen komen ook de klankkleur van de ruimte 
ten goede. Maar als u voor deze materialen kiest, dan moet er op de 
werkplek goed worden stofgezogen, liefst met een centrale stofzuiginstal
latie. Heeft u dan toch nog last van luchtweg-, en oogirritaties en zit u in 
een groepskantoor, dan kunt u als tussenoplossing een harde vloerbedekking 
leggen op de looproutes van het vertrek (linoleum). 

Let bij de keuze van stoffen vloerbedekking op de volgende eigen
schappen: - makkelijk te reinigen, - lage isolerende werking, - voorzien van 
geleidend materiaal, duurzaamheid. 
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Inricbting 

Voor een barde vloerbedekking is een bouten vloer een goed, maar 
duur, alternatief: bout is erg sfeervol en ook makkelijk scboon te maken 
(koop alleen bout uit productiebossen). Ook linoleum beeft goede eigen
scbappen en is goedkoper dan bout. Harde vloerbedekking kan bet beste 
gecombineerd worden met geluidsabsorberende materialen in muren en 
plafond. 

Met name bij bet gebruik van niet natuurlijke materialen (stoffen 
vloerbedekking en linoleum of laminaten) is de kleur belangrijk (zie bet 
patroon KLEUR). 

U kunt een 'koude' vloer warmer maken door er een vloerkleedje op 
te leggen, dit maakt uw werkplek ook persoonlijker. Zorg wel dat bet 
kleedje voorzien is van een anti-sliplaag. 

Zie ook: 

Kleur, geluid. 
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Inrichting 

MEUBILAIR 

Stelling: 

Goed meubilair voldoet aan de individuele eisen op bet gebied van comfort. 

Toelichting: 

Meubilair is: verplaatsbare objecten voor gebruik en als ornament. Meubi
lair ondersteunt taken, is een status symbool, is een aanwijzing tot gedrag, is 
een esthetisch element (Brill 1984). 
Meubilair op de werkplek bestaat uit de volgende elementen: een bureau 
(bestaande uit een of meerdere werkbladen en uit een of meerdere laden
blokken), een bureaustoel, archiveringsruimte (open en/of gesloten kasten), 
schermen en een vergaderplek (tafel met 2 tot 6 stoelen). 
Het meubilair moet aan een aantal ergonomiscbe normen voldoen. Voor 
een goede werkbouding moeten de bureaustoel en bet bureau individueel 
worden afgesteld, een goede instelling is met name belangrijk voor een 
beeldscbermwerkplek (CP 21 Arbeidsinspectie 1990, NEN 1812, NPR 1813). 
Teveel niet geordende papieren verlaagt de tevredenheid (Brill 1984). Dit 
feit en de aanwezigbeid van een beeldscberm stellen eisen aan de grootte 
van bet werkblad en aan de boeveelbeid arcbiveringsruimte. 
Een werkplek met een beeldscberm beeft twee werkbladen nodig. 

Niet ZOctoo 

11 
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Inrichting 

Mogelijke Oplossing(en): 

Er is een ruime keuze aan meubilair, als een type niet alle mogelijk
heden heeft, dan kunt u ook meerdere types of merken met elkaar combine
ren. Daarnaast is bet altijd mogelijk om meubilair wat niet direct voor bet 
kantoor is ontworpen op de werkplek te plaatsen, bijvoorbeeld een luie 
stoel, of een kastje. 

Let er op dat alles wat u aanscbaft aan de normen voldoet. 
Er zijn leveranciers die bet meubilair op uw persoonlijke eisen 

komen instellen, maak gebruik van deze service. 
Kwaliteitvol en duurzaam meubilair staat mooier en gaat langer mee, 

en is dus op de langerduur goedkoper en beter voor bet milieu. 
Het meubilair bepaaldt ook de inricbtingsmogelijkbeden, zorg dus dat 

bet demontabel is, voor bet geval u iets wilt veranderen. 

Maarzo! 

Zie ook: 

De bureaustoel, bet bureau, arcbiveringsruimte, de beelscbermplek. 
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DE BUREAUSTOEL 

Stelling: 

Meubilair 

Onvoldoende aandacbt voor een goede licbaamsondersteuning en werkhou
ding leidt tot licbamelijke klacbten (met name rugklacbten). De oorzaak is 
meestal een verkeerde stoelkeuze ( te dwingende zithouding of niet instel
baar) of een verkeerde instelling van de bureaustoel. 

Toelichting: 

Ben goede licbaamsondersteuning vraagt om een bureaustoel die op de 
individuele behoeften kan worden ingesteld. Deze instelling moet ook 
individueel gebeuren, voor alle aspecten van de stoel. Ben goede stoel 
voldoet voor de volgende facetten aan de volgende normering (NEN 1812 
en NPR 1813): 
- De boogte van bet zitvlak: minimaal verstelbaar tussen de 410 en 530 mm 
(gemeten aan de voorzijde zitting); 
- De hoogte van de armleuningen: in hoogte verstelbaar tussen 210 en 270 
mm boven de stoelzitting; 
- De diepte van de rugleuning moet verstelbaar zijn ten opzichte van de 
voorzijde van de zitting minimaal tussen de 400 en 440 mm. 
Als de stoel aan deze eisen voldoet is de stoel bruikbaar voor 95% van de 
gebruikers. Belangrijk voor bet instellen: de lichaamslengte heeft geen 
voorspellende waarde voor de zittinghoogte. 
De armleuningen moeten niet te lang zijn en de rugleuning moet kunnen 
scharnieren. De rugleuning moet voorzien zijn van een ledesteunvlak met 
een vertikale bolling, gecombineerd met een vrije ruimte. 
De stoel moet draaibaar zijn om verdraaiingen van de wervelkolom te 
voorkomen. 
Wieltjes vergroten bet komfort (noodzakelijk als de werkplek uit twee 
werkbladen bestaat), bet aantal wieltjes moet 5 zijn voor de noodzakelijke 
stabiliteit. 
De bekleding van de stoel moet ventileren en niet te glad zijn. 
De stoe1 moet geen scberpe randen bebben. 
Variatie in de zithouding voorkomt klachten, een goede bureaustoel geeft 
voldoende steun, maar is niet te dwingend en heeft geen sterke profilering. 
(Arbeidsinspectie CP21 1990, Osborne 1987, van der Sar 1985) 

Mogelijke Oplossing(en): 

Bij het kopen van een bureaustoel is het belangrijk dat deze aan de 
normen voldoet, een nieuwe stoel moet met bebulp van een deskundige 
worden ingesteld. Hierbij is het belangrijk dat dit door middel van een 
instructie gebeurt, u kunt dan zelf de ideale instelling herstellen als er aan 
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gedraaid mocht zijn. 
De normeringen die zijn 

aangegeven voor de verstelbaarheid 
gelden voor 95% van de Nederland
se bevolking. Als u langer bent dan 
188 cm kan er een langer zitvlak 
worden gemonteerd. Bent u korter 
dan 156 cm, dan kan er een korter 
zitvlak worden gemonteerd en in 
dat geval heeft u ook een voeten
steun nodig (met name als bet 
bureau niet in boogte verstelbaar 
is). 

Naast een goede ondersteu
ning is het belangrijk dat u varieert 
in zithouding. U doet dit vanzelf op 
uw bureaustoel ( onderuit zitten, 
voorover hangen), maar de beste 
variatie beeft u, door niet te lang 
op een stoel te zitten. Probeer bier 

'21· 
'ZJ"' 

Meubilair 

....... 
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op te letten, zo kunt u bijvoorbeeld bij overleg op de werkplek er voor 
kiezen in een andere stoel te gaan zitten. 

De keuze van een stoel kan ook afhangen van de ruimte die de 
bestaande werkplek biedt. Een robuuste stoel met grote armleuningen is 
moeilijk te plaatsen aan een bureau met twee ladenblokken. 

Er zijn vele type stoelen in de handel die aan de normen voldoen, 
dus er zijn genoeg mogelijkheden om ook een stoel te nemen die u mooi 
vindt. 

Zo. .. Ma.a.r ook zo! 
Zie ook: 
Het bureau, de beeldscbermplek. 
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Meubilair 

HETBUREAU 

Stelling: 

Een verkeerde bureauboogte kan tot rugklacbten leiden en een verkeerde 
bladkeuze kan concentratieproblemen geven. Om dit te vermijden moet bet 
bureau in boogte instelbaar zijn en moet bet werkblad bet juiste contrast 
bebben voor lees,- en scbrijfwerk. Genoeg uitleg en opbergruimte belpen bet 
overzicbt te bewaren en geeft de mogelijkheid accessoires te plaatsen. 

Toelichting: 

Een bureau bestaat uit een werkblad en ladenblok(ken). 
De hoogte van bet werblad moet instelbaar zijn tussen 620 mm en de 820 
mm. De werkhoogte moet 20 a 30 mm boger zijn dan de ellebooghoogte, dit 
geldt voor de lees-, en scbrijftaal (NEN 1812 en NPR 1813). Er is een apart 
patroon DE BEELDSCHERMPLEK. Een verstelbare bladboogte geeft de 
mogelijkheid de boogte in te stellen aan de hand van de uit te voeren taak. 
Belangrijk voor bet instellen: de lichaamslengte heeft geen voorspellende 
waarde voor de werkboogte. Een scbuin werkblad is beter voor de werkbou
ding (Osborne 1987). 
Het belang van overzicht (Brill 1984) impliceert genoeg uitlegruimte en 
genoeg archiversruimte. Er is een apart patroon ARCHIVERINGSRUIM
TE. Het bureau moet minimaal 800 mm diep zijn en minimaal 1200 mm 
breed (NEN 1812 en NPR 1813). 
Het materiaal gebruik van bet bureau vertegenwoordigt een bepaalde status 
(Brill 1984). Deze kwaliteit mag niet ten koste van de duurzaamheid en de 
bruikbaarheid van het bureau. Zo moet bet werkblad ten opzichte van de 
leestaak een contrast hebben van 1:3 of 3:1 (Arbeidsinspectie CP21 1990). 

Voor een goed zitcomfort is een minimale beenruimte nodig, hiervoor mag 
het werkblad (inclusief constructie) niet dikker zijn dan 8 cm, en bij voor
keur dunner dan 4 cm (van der Sar 1985). 

Mogelijke oplossingen: 

Het bureau moet worden ingesteld op hoogte, de hoogte moet 2 a 3 
cm boven de ellebooghoogte zijn (hiervoor moet eerst de bureaustoel zijn 
afgesteld). 

Hoewel de hoogte dus niet bepaald wordt door de lichaamslengte is 
de verstelbaarheid van bureaus die aan de normen voldoen (variatie tussen 
de 64 en 85 cm), niet voldoende voor mensen korter dan 1,56 m of langer 
dan 1,88 m. Als u kleiner bent kan de bureaustoel hoger worden ingesteld, 
maar dan heeft u een voetenbankje nodig. Bent u groter dan moet het 
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Meubilair 

werkblad verder verhoogd worden. 
Voor bepaalde taken waarbij intensief wordt gewerkt op een redelijk 

groot vlak is een scbuin werkblad te overwegen, maar niet voor het hele 
vlak in verband met bet plaatsen van accessoires ( en koffie ). 

De grootte van bet werkblad is afhankelijk van de behoefte aan 
uitlegruimte, bet minimum is 80 bij 120 cm. Voor computer gebruik is een 
tweede werkblad noodzakelijk (met een minimum diepte van 90 cm). De 
twee bladen kunnen bij een aantal bureautypes onderling verbonden worden 
zodat er meer uitlegruimte ontstaat. 

De grootte van bet werkblad wordt ook beYnvloed door bet al dan 
niet plaatsen van een telefoon, een bureaulamp, postbakjes en persoonlijke 
spullen. 

Een te groot werkblad kan 
met name voor mensen met een 
kleine reikwijdte ten koste gaan van 
bet ergonomiscb komfort, een alter
natief is bet aanbrengen van een 
derde niveau (zie tekening). 

Voor een goed contrast mag 
bet werkblad niet glimmend zijn en 
geen felle of donkere kleur bebben. 
Het werkblad moet egaal zijn, maar 
niet te glad. Een dessin kan een 
onrustig beeld geven, beter is ge
broken wit, een licbte grijstint (wel 
wat saai), een zacbte pasteltint of 
een bouten werkblad (geen tropiscb 
bardbout). 

Als er veel bekabelde acces
soires op en bij bet bureau staan 
(PC, telefoon, Bureaulamp) is bet 
prettig als bet bureau van kabelgo
ten is voorzien. 

Een ladenblok geeft opber-

~r 
80 CH 

·- . ··------

gruimte binnen bandbereik. De plaatsing van twee ladenblokken is alleen 
mogelijk als bet bureau voldoende groot is, i.v.m. manoeuvreer ruimte. De 
ruimte voor de bureaustoel tussen de twee ladenblokken, moet minimaal 60 
cm breed zijn. 

Zie ook: 

De beeldschermplek, archiveringsruimte, de bureaustoel. 
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Meubilair 

ARCHIVERINGSRUIMTE 

Stelling: 

Een goede archivering is overzichtelijk en snel en makkelijk toegankelijk. 
De kasten en ladenblokken die hiervoor gebruikt worden, kunnen tevens 
dienstdoen als uitlegruimte of voor de plaatsing van planten en persoonlijke 
items. Hoge kasten kunnen ook gebruikt worden als visuele afscheiding. 

Toelichting: 

Arcbiveringsmateriaal wat snel toegankelijk moet zijn kan bet best dicht bij 
de werkplek worden gesitueerd (bet ladenblok). 
De archiveringskasten moeten echter niet de ruimtelijkheid van een werk
plek te niet doen. Met name kasten die ogen als gesloten blokken en een 
onbestendige kleur hebben veroorzaken snel zo'n effect. Kasten moeten 
daarom niet te diep zijn (Alexander 1977) en een open indruk maken (met 
name hoge kasten). Dit laatste kan letterlijk door open kasten te gebruiken 
of door planken op te hangen. Het nadeel van een open archivering is dat 
bet een schoonmaak probleem geeft (Schalkoort 1991). 

Niet zo ... 
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Meubilair 

Mogelijke Oplossing(en) 

Om te voorkomen dat kasten op massieve blokken gaan lijken, 
kunnen kasten gebruikt warden die niet te diep zijn, kasten met glazen 
deuren of kasten die makkelijk open gezet kunnen warden. Voor dit laatste 
kunt u kasten nemen die met een rolluik syteem zijn af te sluiten, in plaats 
van kasten met deuren. 

Kasten die een donkere kleur hebben ogen massiever dan kasten van 
een lichte kleur (geen felle kleuren). Houten kasten ogen vriendelijker dan 
kasten van metaal. Aan de muur bevestigte planken hebben de minste 
invloed op de ruimtelijkheid, deze moeten wel goed schoon te maken zijn. 

Kasten die niet hoger zijn dan het werkblad hebben een kleinere 
invloed op de ruimtelijkheid en de bovenkant is te gebruiken als uitlegruim
te en voor het plaatsen van planten en accessoires. 

Kasten kunnen met behulp van persoonlijke toevoegingen een 
vriendelijkere uitstraling krijgen. 

Een groat gesloten archief kan van een werkplek een opslagplaats 
maken, wie veel moet archiveren kan misschien een gedeelte hiervan buiten 
de werkplek plaatsen. 

M&&r zo! 
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DE BEELDSCHERMPLEK 

Stelling: 

Bij het werken met een beeldscherm is de kijkrichting anders en de houding 
dwingender dan bij lees-, en schrijfwerk, tevens is de visuele inspanning 
groter. De individuele instelling is dus erg belangrijk bij een beeldscherm
taak. Daarnaast stelt een beeldschermtaak strengere eisen aan verlichting, 
contrast en houding. Het delen van een beeldscberm is zonder goede 
instelmogelijkheden en ricbtlijnen niet aan te raden. 

Toelichting: 

Ben beeldscbermplek bestaat uit een beeldscberm en een toetsenbord. Het 
toetsenbord geldt als werkboogte, dus moet bet werkblad lager zijn dan bij 
een lees-, of scbrijftaak ( de dikte van bet toesenbord). Het toetsenbord moet 
in bet midden niet dikker zijn dan 2,5 cm. De middelste rij toetsen moet 
tussen de 12 en 20 cm vanaf de tafelrand warden geplaatst (Van Der Sar 
1985). De kijkafstand tot bet beeldscberm moet in te stellen zijn tussen 50 
en 70 cm. Door de diepte van de monitor moet bet tafelblad minimaal 90 
cm diep zijn (Buurman 1985). 
Bij een beeldscberm taak moet de lichtsterkte niet boger zijn dan 400 lux 
(NEN 1890). Ben goed compromis voor bet contrast tussen beeldscberm -
werkblad - papier is 1 : 4 : 10. 
Er zijn beperkte draaiingsmogelijkbeden van bet scberm in verband met 
spiegeling. Wordt een beeldscberm door meerdere mensen gebruikt dan is 
een draaiplateau af te raden vanwege de grate kans op spiegelingen. 

Mogelijke Oplossing(en): 

Ben optimale beeldscbermplek is een individuele plek, een deskundi
ge kan dan voor u de ideale instelling maken. 

Als de beeldschermplek met een collega wordt gedeeld dan moet de 
tafelboogte op een zeer eenvoudige manier in boogte verstelbaar zijn ( er 
zijn biervoor tafels in de bandel met een hoogte afleesschaal in bet werk
blad). 
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Meubilair 

Bij een vaste tafelboogte kan er bij bet beeldscberm een verstelbare 
stoel worden gebruikt en moet bet beeldscberm zelf in boogte verstelbaar 
zijn. Een voetenbankje bij een gedeelde beeldscbermplek met vaste tafel
boogte is geen overbodige luxe. 

Plaats bet beeldscberm evenwijdig aan bet raam ( een boekkamer met 
twee raamvlakken is ongescbikt); 

Zorg dat het scberm rninimaal 3m van bet raam staat; 
Zorg dat de TL verlicbting niet in bet scberm spiegelt en ook niet te 

fel is ( een bureaulamp is ongescbikt voor bet verlichten van een beeld
scherm taak). 

J. L. I l 
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Kleine inrichtingselementen 

GROEN OP DE WERKPLEK 

Stelling: 

De mens heeft behoefte aan contact met de natuurlijke omgeving, hierin 
kan ten dele worden voorzien door planten en bloemen op de werkplek te 
plaatsen. Groen op de werkplek kan daarnaast ook een gunstige invloed 
hebben op de luchtkwaliteit en heeft een decoratieve functie. 

Toelichting: 

De mens heeft behoefte aan afwisseling en variatie in zijn of haar omgeving 
en behoefte aan contact met de natuur (Vroon 1990). Planten en bloemen 
kunnen deze behoefte ondersteunen. De waarde van planten en bloemen is 
meer dan een esthetische waarde, dit wordt o.a. bevestigd door bet feit dat 
medewerkers slechts met de grootste moeite afstand doen van planten die 
op sterven na dood zijn. Herstel van stress situaties gaat dan ook sneller en 
completer als de personen blootgesteld worden aan een natuurlijke in plaats 
van aan een stedelijke omgeving (Ulrich, 1991). 
Planten hebben een positieve invloed op de luchtvochtigheid (Alberts 1990) 
en planten kunnen verontreinigingen uit de lucht halen (Nasa onderzoek, 
Vos 1990). Planten kunnen ook gebruikt worden om het zonlicht te filteren 
(Alexander 1977). 
De tijdelijkheid van bloemen geeft afwisseling en bloemen kunnen een 
aangename, herkenbare geur geven (zie ook bet patroon GEUR). 
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Kleine inrichtingselementen 

Mogelijke oplossing(en): 

Het plaatsen en onderhouden van planten op de werkplek kan 
centraal geregeld worden, dit zorgt voor een beter onderhoud en minder 
verpieterde planten. 

Daamaast is het meenemen van eigen planten een persoonlijke 
toevoeging die, onafhankelijk van de aanwezigheid van een centrale groen
dienst, altijd mogelijk moet zijn. Ook de eigen planten kunnen eventueel 
door de centrale dienst onderhouden worden. 

Als u een plant wil plaatsen let dan op de condities die de desbetref
fende plant nodig heeft: kan zij tegen direct zonlicht, tegen grote tempera
tuurswisselingen en mag de plant op de tocht staan? 

Groen op de werkplek zorgt voor harmonie, let hiervoor ook op de 
sierpotten die u gebruikt. Ideaal zou zijn: gezamelijk ingekochte plantenpot
ten en vazen. 

Ook bloemen kunnen door een centrale dienst geplaatst worden en 
zelf worden meegebracht. In een kantoorgebouw met een bedrijfswinkeltje 
kunnen ook bloemen verkocht worden. 
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Kleine inrichtingselementen 

ESSENTIELE GEBRUIKSVOORWERPEN 

Stelling: 

Essentiele gebruiksvoorwerpen ondersteunen de taak en de ontspanning op 
de werkplek. 

Toelichting: 

Essentiele gebruiksvoorwerpen zijn kantoorartikelen (perforator, schrijfge
rei), kleine inrichtingselementen (kapstok, prullenbak) en apparatuur 
( computer, telefoon, bureaulamp ). De essentiele gebruiksvoorwerpen zijn 
functioneel als taakondersteunende elementen en gelijktijdig te gebruiken 
als kleine inrichtingselementen. 

Mogelijke Oplossing(en): 

Geef voor elk type gebruiksvoorwerp 
de mogelijkheid uit meer dan een model te 
kiezen. Zo is de keuze uit twee (bijvoor
beeld voor de telefoon) al een hele vooruit
gang in tegenstelling tot een standaardmo
del. Men kan nadenken over welke men wil 
hebben, de gebruiker ervaart keuzevrijheid 
en de gemaakte keuze kan een boodschap 
naar derden zijn. Dit geeft een grotere te
vredenheid met het desbetreffende inrich
tingselement. De mogelijke keuzes kunnen 
in een catalogus worden gepresenteerd. 

Geef elke medewerker een eigen 
budget voor bet aanschaffen van gebruiks
voorwerpen ( deze maatregel is goed te 
combineren met de vorige ). Het budget kan 
voor de taakondersteunende elementen zijn 
( een bureau lamp), maar ook voor de aan
schaf van extra's ( een vaas of een radio). 
Prijs,- en mileubewust zijn en het naar eigen 
inzicht inrichten van de eigen werkplek 
benaderen de prive situatie en het impli-
ceert daardoor een persoonlijke betrokken-
heid. 
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Kleine inricbtingselementen 

La.at de mogelijkheid open voor bet meebrengen van voorwerpen van 
thuis, zoals een prullenbak of een klok. De mate waarin dit gebeurt is 
afhankelijk van bet al dan niet doorvoeren van de vorige twee maatregelen. 
Het kunnen kiezen, gecombineerd met de mogelijkheid om prive items mee 
te brengen, kunnen de consumptie beperken. Waarom voor elke kamer een 
klok kopen als sommige medewerkers een eigen klok willen ophangen? 

Een bureaulamp maakt de werk
plek lichter dan de omgeving ( de mens is 
geneigd naar bet licbt toe te trekken), en 
kan bijdragen aan de verpersoonlijking 
van de werkplek. Een bureaulamp is een 
positieve bijdrage aan de sfeer en maakt 
bet mogelijk de TL-verlichting vaker uit 
te laten. Voor bet verlicbten van een 
beeldscherm taak is een bureaulamp niet 
geschikt. 

Zie ook: 

Persoonlijke toevoegingen 
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Kleine inricbtingselementen 

* PERSOONLIJKE TOEVOEGINGEN 

Stelling: 

Kleinere inricbtingselementen die u zelf aan het interieur toevoegt bieden 
een relatief eenvoudige mogelijkheid voor bet maken van een eigen sfeer op 
de werkplek. 

Toelichting: 

Persoonlijke toevoegingen zijn items die een indirecte taakondersteuning 
geven door bun invloed op de sfeer en de verpersoonlijking van de werk
plek. Voorbeelden zijn: planten en bloemen, posters, foto's, scbilderijen, een 
radio, beeldjes, een klok, souvenirs, etc. 
De behoefte aan variatie en verrassende elementen zijn essentieel voor een 
goede omgevingstevredenheid van de gebruikers (Kaplan 1988a+ b, Vroon 
1990). Persoonlijke toevoegingen zijn een goede mogelijkheid om variatie 
aan te brengen. 

Een sculptuur 
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Kleine inrichtingselementen 

Mogelijke Oplossing(en): 

Met name eigen items en zelf genomen keuzes uit aangeboden items 
maken de werkplek tot een eigen plek, een plek waar bet net zo prettig is 
om te verblijven als thuis. 

Mogelijke toevoegingen: planten, een prikbord, schilderijen, een 
kalender, posters en foto's, kleine sculpturen, souvenirs, een radio, een klok, 
een vloerkleed. Deze elementen kunnen de werkplek een eigen gezicht 
geven. Het is handig als de organisatie enkele van deze elementen aanlevert 
(planten en wanddecoraties) maar de uiteindelijke keuze blijft individueel. 

Kies vooral elementen die u zelf mooi vindt. Als de keuze mogelijk
heden beperkt zijn neem dan van thuis datgene mee wat u mooi vindt. 

~ 0 [I 

~ 
>< □ 

Zie ook: 

Groen op de werkplek 
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