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HOE HET BEGON…
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IN AUTO’S BIJNA NOOIT BINNENKLIMAATKLACHTEN, 
HOE ZIT DAT?

CONTEXT ONDERZOEK

• Het Nieuwe Werken 

• steeds meer open kantoorruimtes

• met VEEL vrijheid als het gaat om 
tijdsindeling, plek variëren, 
thuiswerken etc.

• maar WEINIG vrijheid als het 
gaat om aanpasbaarheid van het 
binnenklimaat

3 Persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat in kantoren

STATUS QUO NL KANTOREN I
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BIJNA DE HELFT HEEFT HET M.N. 
OVER HET BINNENKLIMAAT!

STATUS QUO II
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MOOIE KANS VOOR DE INSTALLATIESECTOR!

STATUS QUO III
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DE LICHTCOLLEGA’S DOEN HET EEN STUK BETER!
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DOELEN PROMOTIE-ONDERZOEK

• onderzoeken wat het achterliggende (controle) mechanisme is

• bepalen wat het effect is van persoonlijke beïnvloeding op comfort, 
gezondheid en productiviteit van kantoorwerkers
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ONDERZOEKSSTAPPEN
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CONCEPTUEEL MODEL (deels gebaseerd op Paciuk, 1990)
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De basis‐aanname is (zie o.a. Brager & DeDear, 1998):
REACTIES op PRIKKELS worden gemodificeerd als degene 

die blootgesteld worden CONTROLE hebben over die prikkels
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OR 0.6 CI 95% 0.4 - 0.7 OR 4.6 CI 95% 3.2 - 6.5

OR 2.6 CI 95% 1.9 - 3.5

ORIENTERENDE DATABASE ANALYSE (n=1477 respondenten)

Percentage gebouwgebruikers dat ‘s winters koudeklachten heeft wanneer:
i. er geen knop is, ii. er een knop is die ‘niks’ doet en: iii. er een effectieve knop is
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DUMMY thermostaten aanbrengen is een slecht plan
REALLY!

DATABASE ANALYSE RESULTAAT 1 (21 gebouwen; 1612 respondenten)

Relatie tussen de ‘personal control index’ en de ‘personal symptom index, PSI 5’ (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval); 1= MINIMUM controle situatie, 5= MAXIMUM controle situatie
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Ergo: factor 2 meer ‘SICK BUILDING’ klachten in kantoorruimtes 
die geen te openen ramen EN geen (effectieve) temperatuurknoppen hebben

DATABASE ANALYSE RESULTAAT 2

Relatie tussen de ‘personal control index’ en het percentage personen dat zich gedurende de 
voorgaande 12 maanden 1 of meer dagen ziek meldde t.g.v. een ‘slecht binnenklimaat’ (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval); 1= MINIMUM controle situatie, 5= MAXIMUM controle situatie
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Ergo: men meldt zich beduidend minder vaak ZIEK in een kantoorruimte
die voorzien is van te openen ramen & effectieve temperatuurknoppen
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VELDONDERZOEK RESULTAAT 1A (9 gebouwen, 68 metingen van elk ca. 3 uur)

Voorbeeld: uitkomst thermostaat effectiviteit meting (exp. type: opwaartse verstelling tijdens stookseizoen)

13 Personal Control over Indoor Climate in Offices – Impact on Comfort, Health & Productivity

Ergo: ‘thermostaat snelheid’ verschilt fors van 
gebouw tot gebouw, installatie tot installatie
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In ‘goede’ gebouwen bedraagt de ‘thermostaat snelheid’ ca. 2 K / uur

VELDONDERZOEK RESULTAAT 1B
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Ergo: kantoorwerkers die een hoge mate van controle ervaren 
over het binnenklimaat schatten in dat ze 4‐5% productiever zijn

VELDONDERZOEK RESULTAAT 2 (9 gebouwen, 236 respondents)

Verschil in zelf-ingeschatte productiviteit tussen ‘low control’ respondenten (personen met een PPCI3 score <4) 
en ‘high control’ respondenten (personen met een PPCI3 score van 4 en hoger) (met 95% betr. interval)

LABORATORIUM ONDERZOEK (23 proefpersonen)
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room temp.: 28 ºC 
0.5 clo

RESULTATEN LABORATORIUM ONDERZOEK

Geen verschil waar het de comfort scores en bv. de intensiteit etc van sick building symptomen betrof, 
MAAR: wel een significant verschil in de PRODUCTIVITEITSSCORES:
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Objectief gemeten  EN zelf‐ingeschatte productiviteit 
BETER (hoger) tijdens de NO‐CONTROL sessie (B)!? 
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CONCLUSIE LABORATORIUM ONDERZOEK

• Cognitive load theory…

• Controle mogelijkheid hebben is GOED, maar                                         
ZELFLERENDE automatische controle op maat (met overrule 
mogelijkheid) is waarschijnlijk BETER…

• Overlap met Human-in-the-loop project Vesely / Visser / Zeiler:
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CONCLUSIES OVERALL

• de standaardtheorie behoeft bijstelling; ook controle speelt een rol: 
het beïnvloedt mede hoe omgevingen inwerken op 
gebouwgebruikers

• kantoorwerkers die relatief veel controle hebben (ervaren te hebben) 
zijn comfortabeler, hebben minder gebouwgerelateerde
gezondheidsklachten, en geven aan minder vaak ziek te zijn 

• ten aanzien van de productiviteitseffecten zijn de resultaten minder 
eenduidig
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IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK

• bezuinig NIET op thermostaatknoppen

• ontwerp het geheel op een thermostaatsnelheid van min. 2K per uur 

• stay away from DUMMY STATS 

• in grote open kantoorruimten: werk met MICROKLIMATISERING

• zorg waar mogelijk voor aanvullende controle mogelijkheden: 
overrulebare zonwering, te openen delen, (plafond)ventilatoren etc.
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“100% tevredenheid over het binnenklimaat,                                           
en een PPD van 0% is wel degelijk mogelijk;                                                  

mits men individueel voldoende mogelijkheden                                             
heeft om het klimaat te fine-tunen”

(Prof.dr.ir. P.O. Fanger)
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