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INLEIDING

De laatste tien jaar is er in de gebouwde omgeving bijzonder veel aandacht geweest voor het verduurzamingsvraagstuk; hierbij 
werd dan specifi ek gekeken naar het energiezuiniger maken van gebouwen. In die periode is er veel gebeurd en is praktische, 
bruikbare technologie ontwikkeld en op de markt gekomen.

Met de klimaatdoelstellingen van Parijs, het nieuwe Nederlandse klimaatakkoord en de versnelde politieke vraag om van het gas af 
te gaan, staat verdere verduurzaming nog steeds hoog op de agenda. Binnen het proces van verduurzaming is met name aandacht 
geweest voor de gebouwde omgeving. Er wordt langzaam duidelijk dat de mens - die in deze omgeving woont, werkt en leeft - 
hierbij enigszins is vergeten. De vernieuwde aandacht voor gezonde gebouwen met daarbij aandacht voor de gebruiker is hierbij 
een positieve tendens.

De belangrijkste factoren die bepalen of een gebouw “gezond” is om in te werken of te leven en daarmee positief bijdragen aan 
het welzijn van de mens (gebruiker) zijn: binnenklimaat, licht en akoestiek, waarbij deze factoren bestaan uit meerdere onderdelen. 
HC Groep beschikt over zeer veel kennis, kunde en meer dan 100 jaar ervaring met het realiseren, handhaven 
en onderhouden van een optimale omgeving, waarbij het welzijn van de mens, zijn comfort en zijn prestaties centraal staan.

PARAMETERS VOOR HET BINNENMILIEU

De belangrijkste factoren die bepalen of het binnenmilieu “gezond” en “productief” is om in te werken of te leven zijn 
onderverdeeld in vier categorieën, namelijk: thermisch comfort, geluid, binnenluchtkwaliteit en licht.

Bij de realisatie van een gezond gebouw waarbij het welzijn van de mens centraal staat, zijn deze factoren van groot belang, 
maar individueel niet voldoende. Techniek speelt een grote rol bij zowel realisatie, handhaving als bediening. Om vast te kunnen 
stellen of aan alle parameters wordt voldaan, wordt er steeds meer data verzameld met behulp van intelligente sensornetwerken. 
Het niet-voldoen aan de parameters voor een gezond gebouw heeft ernstige consequenties voor niet alleen het welzijn, maar 
zeker ook de productiviteit van de gebruikers.

WELZIJN

Welzijn is een gevoel van welbevinden, er wordt mee bedoeld dat het zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed gaat. 
Aangezien de mens gemiddeld 90% van zijn tijd binnenshuis doorbrengt, is er in toenemende mate aandacht voor het welzijn van 
de mens in de gebouwde omgeving. 

Het jaarlijkse ziekteverzuim in Nederland treft 3,3 miljoen werknemers. Dit is 47% van alle werknemers, hetgeen gelijk staat aan 4% 
van alle werkbare dagen. Dit kost de werkgevers 11,5 miljard euro per jaar, een bedrag dat gelijk staat aan 4% van de totale loon-
kosten. Een slechte luchtkwaliteit leidt tot 10% productiviteitsverlies. Bij een omgevingstemperatuur van 20-25°C is de productiviteit 
van de werknemers optimaal.

PRODUCTIVITEIT

Volgens onderzoek door Dorgan & Dorgan (2005) kan arbeidsproductiviteit worden gekwantifi ceerd door de hoeveelheid werk 
dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd door werknemers, hetgeen te vergelijken valt met de hoeveelheid werk die uitgevoerd zou 
kunnen worden onder optimale omstandigheden. Met andere woorden: de potentiële arbeidsproductiviteit wordt hierbij als 100% 
gesteld, maar die wordt negatief beïnvloed wanneer de genoemde parameters buiten de comfortbuffers liggen. De vier belangrijk-
ste invloedfactoren voor productiviteit zijn: persoonlijke, organisatorische en sociale factoren en tevens werkmiddelen en -omgeving.
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DE INVLOED VAN SMART BUILDING TECHNOLOGIE

De laatste jaren zijn gebouwen steeds ‘slimmer’ geworden als gevolg van het toepassen van Smart Building Technologie. 
Smart Building Technologie gaat primair over het verzamelen, transporteren, veilig opslaan, harmoniseren en verwerken van data. 
Hierdoor wordt er waarde aan deze data toegevoegd, die vervolgens in de vorm van een Software as a Service (SaaS) 
abonnement aan de gebouwgebruiker wordt verkocht. Smart Building Technologie heeft invloed op alle binnenklimaatparameters.

Met behulp van een steeds groter wordend aantal zeer nauwkeurige sensoren, wordt er steeds meer data verzameld aangaande 
thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit. Deze data wordt structureel verwerkt en steeds vaker vergeleken met een groeiend aantal 
dataspecifi eke eigenschappen van het gebouw of afkomstig uit algemene bronnen. De verwerkte data geeft in detail inzicht hoe de 
technische installaties optimaal kunnen (samen)werken en bewaakt de condities van deze installaties. Tot slot zal deze data steeds 
beter voorspellen wanneer onderhoud benodigd is, ter voorkoming van problemen en storingen. Daarnaast komt de verwerkte data 
met toegevoegde waarde weer terug bij de individuele gebruiker. Deze kan niet alleen de persoonlijke omgeving op basis van deze 
gegevens optimaal instellen, maar krijgt tevens inzicht in de werkelijke status van die omgeving.

GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN

De term “het binnenklimaat” dekt de lading eigenlijk niet goed meer; tegenwoordig wordt steeds vaker de veelomvattende term 
“binnenmilieu” gebruikt. Naast thermisch comfort omvat dit ook luchtkwaliteit, licht en geluid. HC Groep is al meer dan 100 jaar 
expert op het gebied van het (thermisch) binnenklimaat. We beschikken over veel kennis, kunde en ervaring op het gebied van 
binnenluchtkwaliteit, licht en geluid, zowel in standaard als in speciale/specifi eke ruimten. Onze expertise is tot stand gekomen 
dankzij verschillende zaken, waaronder:

• Het verrichten van honderden full scale klimaatkamer- en geluidkameronderzoeken
• Het in eigen beheer certifi ceren van de luchtdichtheid van duizenden componenten
• Het testen en uitvoeren van steeds meer volledige (regeltechnische) integraties
• Het uitvoeren van veel onderzoek binnen het vakgebied
• Het uitvoeren en onderhouden van tienduizenden projecten

Na een jarenlange, sterke focus op duurzaamheid (van gebouwen) en de energietransitie waar we nog middenin zitten, komt er 
steeds meer (terechte) aandacht voor het welzijn van de mens. Naast de BREEAM-certifi cering voor gebouwen, kijkt de 
WELL-certifi cering naar het effect van de gebouwde omgeving op de gezondheid van mensen. De sterke toename van slimme 
gebouwtechnologie is een belangrijk middel om het welzijn van mensen positief te beïnvloeden en deze daar zelf een steeds 
belangrijkere rol in te geven. Kennis is van doorslaggevend belang om ervoor te zorgen dat mensen gezond en veilig kunnen 
werken, wonen, sporten en recreëren - dit alles in een duurzame en slimme omgeving.
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