INVESTEER IN EEN SLIM BINNENKLIMAAT
Het idee van het hebben van een gezond binnenklimaat in een kantoorgebouw wordt
vaak te ingewikkeld gemaakt. Ondertussen weten we wel hoe we een optimaal
binnenklimaat kunnen leveren. Hier zijn namelijk belangrijke aandachtspunten voor.

Als werkgever of gebouweigenaar is het belangrijk om een gezond werkklimaat te creëren.
Daarnaast zoekt u dagelijks naar slimme verbeteringen waardoor u het maximale kunt halen uit
uw gebouw.
Maar hoe creëert u een aangename werkplaats voor iedereen? Hoe zorgt u ervoor dat de
arbeidsproductiviteit maximaliseert? En hoe kunt u tegelijkertijd, voor uzelf, een energiezuinig
gebouw beheren?
Wij zetten enkele belangrijke cijfers voor u op een rij:
1. 4 op 10 werknemers zijn niet tevreden over hun huidige werkplek
Zijn de werknemers in uw kantoor tevreden over hun werkplek? Uit onderzoek blijkt dat 4 op
10 volmondig nee zegt (Health, 2017). Dit ligt aan verschillende factoren zoals slechte
luchtkwaliteit, onvoldoende belichting, verkeerde temperaturen en een slecht algemeen
comfort.
2. Voldoende daglicht op kantoor draagt bij aan gemiddeld 46 minuten meer slaap ’s
nachts
Kantoormedewerkers die voldoende elektrisch en natuurlijk daglicht ontvangen, hebben
minder last van klachten, zoals hoofdpijn, en zullen in de nachts meer slapen. Het resultaat: een
hogere productiviteit. Daarnaast zijn zowel de intensiteit als de timing van het licht belangrijk.
Dit kan zelfs het BMI van de medewerkers positief beïnvloeden.
3. Bij een binnentemperatuur tussen de 20°C en 25°C heerst de hoogste
arbeidsproductiviteit
Verschillende onderzoeken laten zien dat de cognitieve capaciteiten van mensen omhooggaan
in een goed geventileerd gebouw. Dit staat gelijk aan een salarisstijging van 5.500 euro per jaar
én een stevige daling van energiekosten tot wel 90% (Health, 2017). Vooral als u weet dat men
steeds meer en langer binnen werkt, zijn klimaatfactoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid
steeds belangrijker.
4. De nood aan individueel comfort was nog nooit zo hoog
Met een energiezuinig klimaatsysteem bent u er eigenlijk nog niet. Want hoe zorgt u ervoor dat
uw medewerkers ook echt optimaal met het gebouw omgaan? Maak uw gebouw daarom slim
en gebruiksvriendelijk. Op deze manier voorziet u voor elke gebruiker een maximaal
persoonlijk comfort tijdens het dagelijks werkproces.
Denkt u eens aan het voorzien van een geautomatiseerd parkeersysteem, zodat mensen snel en
efficiënt een parkeerplaats vinden. Een integratie van een systeem, waarbij op basis van de
weersverwachtingen de werknemers een flexibele werkplek toegewezen krijgen, zoals bij koud
weer aan de zonkant en bij warm weer aan de schaduwkant. Dit scheelt in de basis aan
stookkosten, maar ook in bijvoorbeeld schoonmaakkosten. Dit zijn maar enkele mogelijkheden
om efficiënt gebruik maken van uw gebouw te verhogen.
Met onze samenwerking met bGrid® maakt u uw realiseerbare doelstellingen perfect mogelijk.

Het kantoor wordt een persoonlijke assistent die dit allemaal mogelijk maakt. Een kleine
revolutie, want: geen losse oplossingen meer voor losse problemen, maar één systeem met alle
functionaliteiten voor een optimale werkomgeving. Nu én in de toekomst.
Zo levert u een inspirerende en gezonde omgeving waar uw medewerkers op de lange termijn
graag in werken.
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