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Veranderende kantoren vragen  
om nieuwe lichtoplossingen

Nieuwe technologieën en het globale samenzijn veran-

deren steeds meer het kantoorwerk en de organisatie. 

Daarom is het belangrijk kantoren te creëren, waar de 

mens en zijn behoeften in het middelpunt staan. Het 

kantoor van de toekomst wordt daarom meer dan ooit 

dé plek, waar mensen elkaar ontmoeten, waar informatie 

en ideeën worden uitgewisseld, hét aansturings- en 

denkcentrum van de onderneming. Ten behoeve van het 

succes zijn communicatie, samenwerking en creativiteit 

zeer belangrijk. Hierbij is welbevinden op kantoor voor 

het grootste deel van de werknemers het bepalende 

criterium bij de beoordeling van de werkplek. 

Individuele- en moduulkantoren achter gesloten deuren 

voldoen niet meer aan de ruimtelijke voorwaarden van 

innovatieve werk- en communicatieprocessen. Het 

moderne kantoor dient een leefruimte te zijn, waar 

Het digitaliseren en het globale samenzijn veranderen 
steeds meer het type en de organisatie van het kantoor-
werk. Meer dan ooit komt het in deze kennismaatschappij 
op de mensen aan, die uit informatie oplossingen gaan 
bedenken. Nieuwe ruimteopstellingen dienen voor het 
bevorderen de creativiteit en een juiste verlichting draagt 
bij aan de motivatie tot goede prestaties. 
Daarnaast is het energiegebruik en duurzaamheid steeds 
belangrijker geworden en kan zichtbaar worden gemaakt 
in de vorm van een kwaliteitslabel, zoals BREEAM en  
gelden wettelijke BENG-eisen op vergunningsaanvragen 
van nieuwe gebouwen. Tevens wordt het aspect welbevin-
den en gezondheid steeds belangrijker geacht, aspecten 
die onderdeel uitmaken van ontwikkelingen als Human 
Centric Lighting (HCL) en het kwaliteitslabel WELL. 
Technische ontwikkelingen maken het ook mogelijk dat 
ledverlichting een belangrijke schakel kan zijn tussen 
mens en techniek via Internet of Things (IoT), zowel voor 
communicatie als wisselwerking en beïnvloeding. 

gewerkt en gecommuniceerd wordt en waar er ook ruimte is voor 

ontspanning. Deze “Creative Offices” of “Open Offices” hebben 

een complexe infrastructuur, welke in diverse zones is gedeeld, 

afhankelijk van de activiteiten van de individuele gebruiker. In het 

middelpunt staan communicatie en kennisuitwisseling. Afsluitbare 

relaxruimtes geven tevens de mogelijkheid zich terug te trekken. 

Werknemers kiezen afhankelijk van de individuele taak de passende 

werkplek. Het kantoor wordt een inspirerende leefwereld, welke de 

gezondheid en motivatie bevorderen. 

Duurzame kantoorconcepten winnen in de toekomst aan betekenis. 

Een “Green Office” combineert economische, ecologische en sociale 

aspecten. Zulke concepten verhogen de duurzaamheid van het 

kantoorwerk en verbeteren daarmee de productiviteit en kosten-

effectiviteit van een onderneming.

Flexibele verlichtingsoplossingen ondersteunen de werknemers bij 

de uitvoering van hun werkzaamheden, werken motiverend voor de 

prestatie en het welbevinden. Het lichtontwerp moet daarbij niet 

alleen aan relevante normen, maar ook aan esthetische en ergonomi-

sche criteria voldoen, tevens rekening houden met individuele wensen 

– zowel op de individuele bureauplek als in een ruime “Open Office”.

Auteur Ing. R. (Rienk) Visser,  
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Nieuwe lichtconcepten

Door veranderende taken en inzichten worden steeds weer nieuwe kantoor-

concepten ontwikkeld. Naast groeps- en cellenkantoren en combinaties van 

beide is ook sprake van nieuwe open kantooromgevingen. Hogere effectiviteit 

vereist intelligente inrichtings systemen, die interessante structuren vormen en 

flexibel zijn. 

Bij de optimale creatie van dergelijke kantoren speelt licht een leidende rol. 

Belangrijk hierbij is om vooral ook zoveel mogelijk van daglicht gebruik te 

maken. De juiste verlichting draagt op de werkplek niet alleen bij aan goed 

zicht en tevredenheid; samen met de ruimte, de meubels, akoestiek en  

communicatietechniek is licht een belangrijk creatiemiddel en draagt bij aan 

de sfeer. Innovatieve verlichtingstechniek, efficiënte armaturen en licht-

managementsystemen verhogen het lichtcomfort op de werkplek en dragen 

bij aan energiebesparing, lagere onderhoudskosten en duurzaamheid.  

In plaats van statische, vaak gestandaardiseerde verlichtingsconcepten 

hebben flexibele oplossingen met dynamisch licht en hogere verlichtings-

kwaliteit, welke individueel aangepast kunnen worden de toekomst. 

Open kantoorindelingen voldoen werknemers alleen, als de kwaliteit van 

architectuur, ruimte en opstelling klopt en tevens de werkruimtes op de eisen 

van de gebruikers zijn afgestemd. Belangrijke criteria zijn 

daarbij een royale, attractieve ruimte met aangename sfeer 

en ergonomische inrichting, een stimulerende kleurstelling, 

relaxruimtes – en vooral een hoge lichtkwaliteit. Dit is het 

belangrijkste criterium voor een ideale werkplek. 

Het licht (dag- en kunstlicht) speelt een belangrijke rol, 

als het gaat om het welbevinden en de gezondheid van de 

werknemers. Het vereenvoudigt de visuele taken, biedt 

optimale voorwaarden voor communicatie en concentratie 

en draagt daardoor ook bij aan meer productiviteit in de 

onderneming en het voorkomen van ziekteverzuim. 

Omgekeerd geldt: een niet toereikende verlichting werkt 

negatief op de prestatie en de waarschijnlijkheid van fouten 

maken stijgt. Slechte verlichting kan ook leiden tot snellere 

vermoeidheid, hoofdpijn en ziekten. Steeds meer is gebleken 

dat geoptimaliseerde lichtoplossingen, welke aan alle eisen 

voor het uitvoeren van visuele taken voldoen en rekening 

gehouden kan worden met individuele eisen, zowel visuele 

als gezondheidsproblemen wezenlijk verminderen. 

Foto 1: Presentatie van  

een kantoor van de  

toekomst. (Bron: Trilux)
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Visuele prestaties en comfort

Met betrekking tot de eisen voor verlichting richt de 

wetgeving zich alleen op veiligheid en de eis dat er 

voldoende licht moet zijn voor het uitvoeren van de uit 

te voeren visuele taken. De norm NEN-EN 12464-1: Licht 

en verlichting - Werkplekken - Deel1: Werkplekken binnen 

geeft hiervoor een nadere invulling.

Belangrijke aspecten die hieraan aan de orde komen betreffen:

• situering werkplekken en taakgebieden;

•  verlichtingssterkte; 

•  gelijkmatigheid;

•  luminanties en luminantieverhoudingen;

•  voorkomen c.q. beperken van verblinding en 

spiegelingshinder;

•  lichtkleur en kleurweergave.

uitvoering van de visuele taak, die zijn afgestemd op de 

toepassing. Naast de verlichtingssterkte op het werkvlak 

is ook de verticale verlichting van belang, met name voor 

het herkennen van gezichten. Ook hiervoor zijn waarden 

vastgelegd.

In de norm wordt ook aangegeven dat een 

uitgebalanceerde adaptatieluminantie nodig is voor een 

goede gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid en voor 

de ‘benutting’ van de oogfuncties. Er wordt echter geen 

uitspraak gedaan over de verhoudingen zelf.

Verschillen in helderheid in een ruimte leveren een 

wezenlijke bijdrage aan de manier waarop de ruimte 

door de gebruikers wordt ervaren. Kleine verschillen 

in helderheid, maar ook te grote voorkomen snelle 

vermoeidheid door herhaaldelijke aanpassing van de ogen.

 In de Nederlandse norm NEN 3087: Visuele ergonomie 

– Visuele ergonomie in relatie tot verlichting zijn 

echter wel eisen vastgelegd voor maximaal toelaatbare 

luminantieverhoudingen, (zie volgend tekstkader). 

Visuele taak in het verticale vlak

Steeds meer spelen de uit te voeren taken zich af in het  

verticale vlak in plaats van het horizontale, dit vooral omdat 

deze in de meeste tijd het werken met beeldschermen 

betreft. Hierdoor is het van groot belang om ook rekening te 

houden met de luminantieverhoudingen in het verticale vlak. 

Deze worden voornamelijk bepaald door:

•  beeldscherm;

•  tegenoverstaande achterkanten van beeldschermen;

•  wanden en plafond;

•  zichtbare verlichtingsarmaturen;

•  vensteropeningen.

Foto 2: Combinatie van directe en indirecte verlichting. (Bron: Waldmann)

Foto 3: Verlichting en functie op elkaar afgestemd zorgen voor de 

gewenste sfeer. (Bron: Philips)

Verder ook met betrekking tot de toepassing:

•  lichtrichting;

•  lichtvariatie;

•  flikkering.

Met betrekking tot verlichtingssterkte, 

gelijkmatigheid, het voorkomen van verblinding 

en spiegelingshinder en kleurweergave zijn in 

de norm minimale waarden vastgelegd voor de 
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Foto 4: Steeds meer spelen de uit te voeren taken zich af in het verticale vlak in 

plaats van het horizontale, dit vooral omdat deze in de meeste tijd het werken met 

beeldschermen betreft.

De luminantie van de meeste beeldschermen hangt af van de 

ingestelde helderheid van het beeld en varieert in het algemeen van 

50 tot 250 cd/m2.

Om een indruk te verkrijgen van de luminantie van wanden en 

plafond kan gebruik worden gemaakt van de volgende formule:

Waarin: 

L = luminantie in cd/m2

ρ = reflectiefactor

E = verlichtingssterkte in lux

De luminantie is bij een verlichtingssterkte van 500 lux en 

verschillende kleuren:

1 : 3 : 10

Een verhouding die in de praktijk vaak wordt gehanteerd is de 

ervaringsregel dat de luminantieverhouding van het taakgebied en 

zijn directe omgeving niet groter zou mogen zijn dan 3 : 1 en niet 

kleiner dan 1 : 3. Voor de verhouding tot de wijdere omgeving, 

zoals bijvoorbeeld de wanden en de plafonds wordt geadviseerd: 

niet groter dan 10 : 1 en niet kleiner dan 1 : 10. De maximaal 

toelaatbare luminantieverhouding tussen het taakgebied en het 

venster is 1 : 30. Bij het zien van daglicht wordt dus een groter 

contrast toegelaten.

•  reflectiefactor 0,8 (wit)  = 127 cd/m2

•  reflectiefactor 0,6 (lichtgroen) = 96 cd/m2

•  reflectiefactor 0,5 (licht hout) = 80 cd/m2

•  reflectiefactor 0,35 (lichtgrijs) = 58 cd/m2

•  reflectiefactor 0,04 (zwart) = 6 cd/m2

Daarnaast moet niet alleen rekening worden gehouden met 

de luminantie van verlichtingsarmaturen in het gezichtsveld, 

maar ook die van de hemel of zon via de ramen. De 

gemiddelde luminantie van een heldere hemel is ongeveer 

8000 cd/m2 en van een bedekte hemel 2000 cd/m2.  

Beperking van de luminantie van de zon en de hemel is 

mogelijk door toepassing van zon- en/of lichtwering, in de 

vorm van schermen, lamellen en/of gordijnen.

Bij het ontwerp van de verlichting is het dus niet alleen 

belangrijk om de waarden die in de norm staan aan te 

houden , maar ook te zoeken naar zo optimaal mogelijke 

balans tussen alle in een ruimte voorkomende luminanties. 

Kleurweergave

Het is belangrijk dat kleuren van de omgeving, voorwerpen 

en de menselijke huid zo natuurlijk en realistisch mogelijk 

worden weergegeven. Ook moeten veiligheidskleuren 

altijd goed zichtbaar en herkenbaar zijn.

Voor een goede waarneming van kleur is het daarom van 

belang dat alle golflengten tussen de 400 en 780 nm in 

het opvallende licht aanwezig zijn. Ontbreken er één of 

meer kleuren, dan kan er kleurvertekening optreden. Een 

methode om hierin inzicht te geven is de kleurweergave-

index Ra of CRI. Dit is een gemiddeld ‘rapport’-cijfer voor de 

mate waarin 8 verschillende testkleuren bij een bepaalde 

lichtbron, bijvoorbeeld een led, afwijken van die bij 

temperatuurstralers, zoals gloeilampen, halogeenlampen 

en daglicht.

In de praktijk is gebleken dat een Ra ≥ 80, zoals vastgelegd 

in de norm, geen garantie biedt voor een aangename 

beleving van een ruimte en de hierin aanwezige personen. 

Dit geldt name voor leds. Daarom wordt tegenwoordig 

met name bij leds de kleurweergave-index gebaseerd op 

14 resp. 15 testkleuren. Hieronder vallen ook een aantal 

verzadigde kleuren en bijvoorbeeld R13 voor de huidskleur 

van blanke mensen en R15 voor de huidskleur van mensen 

uit Azië. Hierdoor is het veel gemakkelijker om vooraf 

de gewenste kleurweergave-eigenschappen te kunnen 

bepalen. 

	 L	=	ρ	.	E	/	π
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Kleurtemperatuur

In het algemeen wordt roodachtig licht als warm en blauwachtig licht als 

koel of koud ervaren. Nederlanders waarderen (evenals andere bewoners 

van Noord Europa) warme lichtkleuren over het algemeen hoger dan koude 

lichtkleuren en koppelen deze aan een sfeervolle ambiance. Bij koel licht 

heeft men meer de associatie met een zakelijke en technische omgeving. 

Dit kan bijvoorbeeld weer goed passen bij een autoshowroom of een 

verkoopruimte met technische producten.

De kleurtemperatuur (Tc ) is een maat voor de beleving van de kleur van het 

licht, uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe koeler 

men de kleur ervaart. De lichtkleur wordt ook wel in subjectieve termen 

als warmwit, neutraal wit en koelwit omschreven. Een gloeilamp heeft een 

kleurtemperatuur van circa 2700 K, er zit relatief veel geel en rood licht in 

het spectrum waardoor het licht als ‘warm’ wordt ervaren. Onder andere 

Kritische factoren van daglicht zijn: opwarming (stralingswarmte) 

van de ruimte (zonlicht bij een warme dag), waardoor soms 

(extra) koeling benodigd is en verblinding en te hoog contrast 

met betrekking tot het werken met beeldschermen, waardoor een 

afscherming in de vorm van lichtwering benodigd is.

Bedieningsmogelijkheden

Verlichting met schakelaars in of op de muur zullen steeds 

minder worden toegepast. Een mogelijkheid om de verlichting 

meer selectief te gebruiken en om energie te besparen is de 

toepassing van een verlichtingsmanagementsysteem. Deze 

kunnen de algemene verlichting in- en uitschakelen en/of dimmen 

al dan niet gecombineerd met werkplekverlichting. Aanvullende 

mogelijkheden zijn:

• regeling daglicht;

• regeling omgevingstemperatuur;

• noodverlichting;

•  onderhoud (afstemmen op behoudfactor en actuele 

reflectiefactoren);

•  schakel/regelbaarheid, daglichtafhankelijk regelen, 

aanwezigheidsdetectie;

• bezettingsgraad (aanwezigheid van mensen in uren per dag);

• aantal gebruiksuren per jaar;

• koppeling alarm;

• tijdsklok.

Bij bediening via bijvoorbeeld WIFI, Zigbee of Casambi zijn geen 

fysieke knoppen meer noodzakelijk en zijn gebruikersvoorkeuren 

automatisch instelbaar.

Anders dan bij de tot voor kort toegepaste verlichting met 

fluorescentielampen moet er bij de lichtregeling (dimmen) van 

leds veel meer rekening worden gehouden met de kwaliteit 

Grafiek 1: Relatie tussen kleurtemperatuur en verlichtingssterkte 

volgens Kruithof.

leds en fluorescentielampen hebben een kleurtemperatuur die kan 

oplopen tot 8000 K of zelfs hoger. Er zit dan relatief veel blauw en 

violet licht in het spectrum waardoor het licht als ‘koel’ of ‘koud’ 

wordt ervaren. 

Door onderzoek (o.a. door Kruithof) is gebleken dat er voor een 

prettige beleving van het licht een bepaalde verhouding moet 

zijn tussen de kleurtemperatuur en het verlichtingsniveau in een 

ruimte. Worden lampen met een hoge kleurtemperatuur toegepast 

bij een relatief laag verlichtingsniveau, dan wordt dit als koel en 

onnatuurlijk ervaren.

Bij een verlichtingsniveau van 500 lux op de werkplek zijn in principe 

kleurtemperaturen variërend van 3000 K tot 5000 K en eventueel 

meer acceptabel.De keuze voor een bepaalde kleurtemperatuur 

moet onder andere worden afgestemd op de toegepaste kleuren 

in het interieur en de mate waarin daglicht toe kan treden. Het is 

echter ook voor een deel afhankelijk van persoonlijke voorkeuren.

Daglicht

Daglicht kan geheel of gedeeltelijk voorzien in de verlichting van 

visuele taken. In de loop van de dag verandert het niveau en de 

spectrale samenstelling van het daglicht en zorgt daarmee voor 

veranderingen in de beleving van een ruimte.

Vensters zorgen voor visueel contact met de buitenwereld, wat 

door de meeste mensen als erg prettig en noodzakelijk wordt 

beschouwd. Omdat niet altijd voldoende daglicht beschikbaar is, 

moet worden nagegaan of en op welke wijze het daglicht goed 

gecombineerd kan worden met kunstlicht. Door de kunstverlichting 

ter plaatse van de gevel(s) uit te voeren met een zogenaamde 

daglichtafhankelijke regeling, wordt deze bij voldoende daglicht 

in meer of mindere mate gedimd. Naarmate het daglicht afneemt, 

wordt het niveau van de kunstverlichting hoger om de vooraf 

gedefinieerde praktijkverlichtingssterkte op het gewenste vlak te 

realiseren.
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Human Centric Lighting (HCL)

De huidige eisen voor verlichting op de werkplek zijn met name gericht 

op het creëren van optimale visuele condities. Uitgangspunt is de oogtaak 

goed (visuele prestatie) en plezierig (visueel comfort) te kunnen verrichten. 

Verlichtingseisen met betrekking tot gezondheid blijken significant af 

te wijken van visuele verlichtingseisen, zoals vastgelegd in NEN-EN 

12464-1. In deze norm wordt geen rekening gehouden met biologische 

lichtbehoeften, die overigens gedurende de dag kunnen variëren. Inmiddels 

is, vooral vanuit onderzoek in de biologische en medische wereld, duidelijk 

geworden dat licht via het oog (oculair licht) veel meer invloed heeft dan 

dat het de mens in staat stelt waar te nemen. Oculair licht “stuurt” onze 

biologische klok, die op haar beurt een reeks van periodieke processen 

stuurt (bijvoorbeeld ons slaap-waakritme), die van wezenlijk belang 

zijn voor welzijn en functioneren van de mens. Hier beperken wij ons tot 

de uitgangspunten: visuele prestatie en visueel comfort onder normale 

omstandigheden.

Een biodynamisch verlichtingssysteem werkt alleen optimaal voor de 

gebruiker als deze permanent of nagenoeg permanent aanwezig is op een 

bepaalde plaats. Dit is lang niet altijd het geval. Ook komt het regelmatig 

voor dat in een bepaalde ruimte mensen op verschillende tijden aanwezig 

zijn. Dergelijke verlichtingssystemen bieden in principe ook de mogelijkheid 

om verlichtingsniveau en kleurtemperatuur door de gebruikers zelf op 

elk gewenst moment van de dag in te laten stellen. Hierdoor kan de 

verlichting in een ruimte optimaal worden afgestemd op de aard van de 

werkzaamheden, weersomstandigheden buiten en de stemming van de 

gebruiker. Deze mogelijkheid wordt wel aangeduid met Human Centric 

Lighting (HCL). Hiervoor worden inmiddels door verschillende leveranciers 

verlichtingssystemen aangeboden.

In de praktijk blijkt is gebleken dat als een bepaald deel van de ruimte door 

meerdere personen wordt gebruikt, deze in het algemeen de verlichting in 

goed onderling overleg instellen.

Internet of Things (IoT)

Vanaf zo’n 10 jaar geleden zien we de opkomst van een nieuwe 

internetrevolutie, die van het “Internet der Dingen” vaak met de Engelse 

afkorting IoT (Internet of Things) aangeduid. Het voegt aan de mens tot 

mens communicatie ook communicatie met een grote verscheidenheid aan 

“dingen” of “apparaten” toe. In de meest brede zin kan Internet der Dingen 

gedefinieerd worden als een complex geheel dat:

• ons verbindt met “alles” om ons heen,

• informatie verzamelt van alles om ons heen (big data),

• vervolgens “alles” om ons heen regelt op basis van die informatie.

De verbinding gaat via het normale internet. Voor de verzameling van 

gegevens zijn sensoren nodig. De volgende afbeelding laat een aantal 

voorbeelden zien waar sensoren informatie van onze omgeving verzamelen 

die gebruikt kan worden om bepaalde omgevingen, zoals thuis, op het werk, 

Foto 5: Lichtregeling via tablet. (Bron: Waldmann)

Foto 6: Individueel in te stellen verlichting. (Bron: Waldmann)

Foto 7: Directe en indirecte verlichting plaatselijk instelbaar in 

combinatie met andere functies. (Bron: Trilux)

van de dimmers. De meest optimale mogelijkheden 

bieden stroomgestuurde dimmers, omdat hierbij geen 

flikkerverschijnselen voorkomen. Bij dimmen door middel 

van pulsbreedte modulatie (ook wel aangeduid door PWM) 

komen deze effecten wel voor, waarvoor bepaalde mensen 

zeer gevoelig voor blijken te zijn.
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in het ziekenhuis en in een auto te controleren. Voor het gebruik in kantoren 

zijn de mogelijkheden nog volop in ontwikkeling.

Samenhang met andere installaties

De meeste verlichtingssystemen geven niet alleen plaatselijk licht, maar 

ook warmte af. Indien de warmtestraling niet direct storend is voor de 

gebruikers en dus moet worden voorkomen door adequate oplossingen, kan 

deze kan in principe mede worden benut voor verwarming van ruimten in de 

winter. In de zomer vormt de warmteontwikkeling een onwelkome belasting 

van het klimaat en zal voor zover dit niet met (geforceerde) ventilatie 

mogelijk is door (top)koeling in ruimten. Koeling vereist echter veel energie. 

Hierom is het vaak zinvol om de warmte van de lampen voor zover mogelijk 

direct af te voeren via de verlichtingsarmaturen. Daar de lichtstroom van de 

lampen mede wordt bepaald door de omgevingstemperatuur kan lucht-

afvoer hierop ook een negatieve invloed hebben. Dit geldt met name bij 

luchtafvoer van armaturen met fluorescentielampen.

Voor armaturen met leds ligt dit anders. In de eerste plaats zijn armaturen 

met leds veel energiezuiniger. Tegenwoordig is dit al meer dan 30%. Ze geven 

dus in verhouding ook minder warmte af. Ook is hierbij de richting van de 

warmtestromen anders, omdat leds geen warmte uitstralen in de richting van 

het licht, maar aan de achterzijde. Daarnaast geven leds bij warmteafvoer 

meer licht. Het is daarom raadzaam om bij de fabrikant of leverancier van 

de betreffende armaturen gegevens te vragen betreffende de lichtstroom in 

relatie tot de via de verlichtingsarmaturen afgevoerde lucht.

Kwaliteitswaarborging

Door alle mogelijkheden die hedendaagse ledverlichting biedt in combinatie 

met alle nieuwe inzichten voor een betere en flexibele werkomgeving,  

maar ook de grote verschillen in kwaliteit van middelen om dit te kunnen 

realiseren is het belangrijk om dit te kunnen waarborgen. Met betrekking 

tot het energiegebruik en duurzaamheid kan dit zichtbaar worden gemaakt 

in de vorm van een kwaliteitslabel, zoals BREEAM en het vastleggen van de 

wettelijke BENG-eisen voor vergunningsaanvragen van nieuwe gebouwen. 

Met betrekking tot aspect welbevinden en gezondheid kan het kwaliteitslabel 

WELL worden nagestreefd. Dit is echter geen goedkope procedure.

De verschillen qua interpretatie van de diverse aangeboden lichtbereke-

ningen ontstaan doordat er geen uniforme regels voor het berekenen van 

een lichtplan bestaan. Wat moet ingevoerd worden en wat dient men als 

uitvoer te presenteren? Dit om tot een goed appels met appels vergelijk 

te kunnen komen voor de opdrachtgever. Die ‘standaard’ heeft de NSVV 

in nauwe samenwerking met de NLA (Nederlandse Licht 

Associatie) ontwikkeld in de vorm van een gedragscode. De 

partijen die zich hieraan houden, gebruiken dezelfde uit-

gangspunten voor hun berekeningen. Zo is de uitkomst van 

de berekening vergelijkbaar met andere berekeningen.

Bij de oplevering van een nieuwe verlichtingsinstallatie moet 

conform NEN-EN 12464-1 worden getoetst of de resultaten 

overeenkomen met hetgeen in het ontwerp is vastgelegd. 

Hierbij moeten de volgende procedures in acht worden 

genomen: 

•  in verlichtingsontwerpen, berekeningen en metingen zijn 

bepaalde aannamen gedaan, ook voor de mate van nauw-

keurigheid. Deze moeten zijn vastgelegd en toegelicht. 

•  de verlichtingsinstallatie en de omgeving moeten worden 

getoetst aan de hand van de ontwerpuitgangspunten. 

Het meten van verlichtingssterkten is noodzakelijk om te 

kunnen bepalen of onder alle omstandigheden de praktijk-

verlichtingssterkte wordt gerealiseerd en/of om te toetsen of 

wordt voldaan aan het ontwerp. In NEN 1891: Licht en ver-

lichting – Meten en bepalen van verlichtingsprestaties in de 

praktijk staat aangegeven hoe de metingen moeten worden 

uitgevoerd en op welke wijze de verlichtingsprestaties dienen 

te worden vastgelegd. 

De grote uitdaging voor realisatie

Het is steeds duidelijker geworden dat het belang van een 

goed lichtontwerp onontbeerlijk is. Door de complexheid 

is hierbij steeds meer kennis vereist van degenen die dit 

uitvoeren. Alleen op basis hiervan kan in samenwerking met 

alle bouwpartners in de ontwerpfase van een kantoorgebouw 

een optimale situatie worden gerealiseerd. Hierbij moet ook 

duidelijk naar voren wat de consequenties zijn voor bepaalde 

keuzes. Bij de overgang van verlichting met fluorescen-

tielampen naar die met leds zijn maar al te vaak niet alleen 

teleurstellingen het gevolg geweest, maar zelfs het compleet 

vervangen van de verlichting in een gebouw. 

Meer informatie over kantoorverlichting is ook te vinden in de 

NSVV-publicatie: Richtlijn verlichting kantoorgebouwen. Deze 

is te bestellen via www.nsvv.nl
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