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DE STELLING: 
Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, dus heeft 

een luchtbehandelingsinstallatie in een open office 

kantooromgeving weinig zin. Daarnaast wordt het te 

duur om al die taakgerichte ruimtes te voorzien van een 

klimaatinstallatie.

•  REACTIE MARCEL PULLENS, MANAGER SALES SUPPORT & 
MARKETING INATHERM BV:

Mooie stelling, waarbij wij als leverancier van innova-
tieve luchtbehandelingsapparatuur en componenten het
natuurlijk erg moeilijk vinden nee te zeggen tegen een
klimaatinstallatie. Het klopt dat het lastig is het ieder-
een naar de zin te maken, maar er is wel degelijk een
noodzaak tot ventileren en klimatiseren. Alleen al om
hygiënische en gezondheidsredenen is er een noodzaak
die onderstreept wordt door de wet- en regelgeving zoals
vastgelegd in het Bouwbesluit. Dit zijn de minimale
vereisten om een gebouw veilig en gezond te laten zijn
voor de gebruikers. Let daarbij op het woord minimaal.
Er zijn geen harde comfort vereisten vastgesteld bin-
nen het Bouwbesluit. Ik denk dat jullie daar op doelen.
Geleerden hebben decennia lang onderzoek gepleegd
naar welbevinden en behaaglijkheid en kwamen tot de
ontdekking dat je altijd zo’n 10% ontevredenen zou heb-
ben. Natuurlijk zijn er met de huidige stand der technie-
ken betere systemen te realiseren waarbij persoonlijke
klimatisering de ‘Mercedes’ onder de klimaatsystemen
is. Denk daarbij aan systemen die per werkplek door de
gebruiker zelf in te stellen zijn qua luchthoeveelheid en
temperatuur. Initiatieven als Productief Kantoor van
TNO en JEP! van Van Delft Groep zijn enkele voorbeel-
den daarvan. Met in het achterhoofd de kabinetsdoelstel-
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Elke editie van OfficeMagazine.nl bevat enkele stellingen 
waarmee we de lezers op de hoogte willen brengen van 
ontwikkelingen op specifieke gebieden, en de visie van 
belangrijke spelers op die gebieden. In dit geval vroegen 
we om reacties op een stelling met betrekking tot het 
klimaat in kantoorruimtes.

Te warm te 
koud, het is 
nooit goed? 
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lingen m.b.t. duurzame energie gekoppeld 
aan het comfort (en dus welbevinden) van 
de gebruiker is er zeker een toekomst voor 
klimaatinstallaties welke aan beide cri-
teria voldoen. We spenderen nu eenmaal 
70% van onze tijd binnen en willen dat het 
liefst gezond en comfortabel doen. 

Inatherm BV

Vijzelweg 10 - Postbus 270 5145 AG WAALWIJK

+31 416 317830 - sales@inatherm.nl

www.inatherm.nl

• REACTIE KEES BOLLEBOOM, LITECH INRE-
GELSERVICE B.V.:
Ik begrijp de stelling en het zou ook de 
goedkoopste oplossing zijn op de korte 
termijn.
Maar durft u de gok te nemen als vastgoed 
eigenaar om een duur pand niet te voor-
zien van een klimaatinstallatie? De huur 
zal lager uitvallen maar er zal ook eerlijk 
gemeld dienen te worden dat er geen kli-
maatvoorzieningen zijn.
Ik vermoed dat de hurende partij het 
contract maar voor een korte periode gaat 
huren om uit te proberen of dit werkt. 
Deze gaat een investering aan die niet 
alleen de verhuiskosten betreft, en mocht 
dit na een jaar niet werken blijkt deze 
investering verloren te zijn. 
Achteraf zal de vastgoed eigenaar alsnog 
een klimaatinstallatie kunnen plaatsen, 
maar achteraf plaatsen is vele malen duur-
der dan gelijk plaatsen.
De snelle wisselingen van hurende par-
tijen en klachten, die echt gaan komen, 
zullen niet voor goede reclame zorgen 
voor de verhuurder.
Bij de huurder zullen de ziekmeldingen 
hoog oplopen, als ondernemer zit je daar 
niet op te wachten.
Persoonlijk zou ik het pand niet huren.

•  REACTIE KEES DE SCHIPPER, BRANCHEMA-
NAGER VERENIGING LEVERANCIERS VAN 
LUCHTTECHNISCHE APPARATEN (VLA):

Een stelling  die ons als fabrikanten van
luchtbehandelingsinstallaties direct trig-
gert.  Een luchtbehandelingsinstallatie
is geen luxe maar pure noodzaak in  een
open office kantooromgeving.  Om de
gezondheid van de kantoormedewerkers
niet in gevaar te brengen moet altijd verse
lucht worden toegevoerd en verontrei-
nigde binnenlucht worden afgevoerd. Het

open zetten van ramen is hierbij absoluut 
onvoldoende. Een goed binnenklimaat is 
niet alleen direct gerelateerd aan gezond-
heid maar zeker ook aan productiviteit. 
In veel onderzoeken is aangetoond dat de 
productiviteit significant hoger is in ruim-
tes waar het binnenklimaat als prettig 
wordt ervaren.

In de praktijk zie je dat kantoormede-
werkers het binnenklimaat niet allemaal 
hetzelfde waarderen. Tegenwoordig zijn er 
steeds meer mogelijkheden om per ruimte 
of zelfs per werkplek het binnenklimaat te 
regelen.  Zo’n uitgebreide regeling waarbij 
medewerkers zelf invloed kunnen uitoefen 
op het binnenklimaat is zeker duurder 
maar betaalt zich dubbel en dwars terug 
in een verhoogde productiviteit en minder 
ziekteverzuim. Aandacht moet worden 
besteed aan een goede inregeling, instruc-
tie aan medewerkers en goed onderhoud!

•  REACTIE ANTOINE BRUNINK, 
DIRECTEUR REGEL PARTNERS B.V. 
VESTIGING HOEVELAKEN: 

Dat je het nooit iedereen naar de zin
kan maken als het gaat om binnenkli-
maat, daar is voldoende wetenschappe-
lijk bewijs voor, onder andere geleverd
door Professor Povl Ole Fanger van de
Universiteit van Kopenhagen. Anderzijds
heeft Professor Fanger ook het bewijs
geleverd voor de relatie tussen binnen-
klimaat en arbeidsproductiviteit. Wat
mag improductiviteit dan kosten, ofwel
wat levert meer productiviteit op? Nemen
we in ogenschouw dat in een gemid-
delde organisatie 80% van de kosten uit
personeelskosten bestaat en slechts 10%
uit gebouwgebonden kosten, waarvan de
(meer) investering in een goede klimaat-
installatie slechts een fractie is, dan wordt
duidelijk hoe groot de ‘hefboom’ tussen
hogere productiviteit en een iets hogere
investering in een goed binnenklimaat is.
Tel daarbij op de energetische voordelen
van een betere, op bijvoorbeeld aanwezig-
heid gestuurde installatie en je vraagt je
af waarom toch nog te vaak beknibbeld
wordt op een goede installatie. De oorzaak
ligt vaak in een split incentive tussen
investeerder en gebruiker, onvoldoende
besef van de relatie tussen binnenkli-
maat en arbeidsproductiviteit, of het late
moment in het proces waar op nagedacht
wordt over het binnenklimaat waardoor
er nog maar weinig (budgettaire) vrijheid
resteert om optimale keuzes te maken.

Afgaande op deze factoren liggen de 
oplossingen voor de hand.

Regel Partners B.V.

De Wel 7, 3871 MT Hoevelaken

Tel. (033) 254 48 48, Fax (033) 254 48 44

www.regelpartners.nl

•  REACTIE GERT JAN JACOBSE, ADVISEUR 
EINDGEBRUIKERS, PRIVA: 
Een luchtbehandelingsinstallatie in een 
open office kantoorruimte heeft altijd zin. 
Naast de comfortverbetering heeft een 
luchtbehandeling en/of comfortinstal-latie 
ook invloed op de productiviteit van de 
medewerkers. Studie toont aan dat de 
arbeidsproductiviteit gemiddeld met 7%
verbetert bij een goed thermisch comfort *). 
Deze zelfde studie toont aan dat voor een 
individueel comfort per taakgerichte 
ruimte gemiddeld €80 per vierkante meter 
meer geïnvesteerd moet worden. Omdat dit 
een extra arbeidsproductiviteit van€40 per 
vierkante meter per jaar oplevert, wordt 
deze investering in 2 jaar terugver-diend.
Het is dus belangrijk dat de gebruiker 
invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. 
Daarbij is een goed gebalanceerde en 
vraaggestuurde installatie energiezuiniger 
dan gevelgeoriënteerde oplossingen.
En als al deze voordelen niet voldoende 
overtuigend zijn, dan is er altijd nog het 
Bouwbesluit waaraan voldaan moet wor-
den en waarin staat dat er gezorgd moet 
worden voor voldoende ventilatie per 
medewerker.
Kortom investeren in comfort loont!
*) ISSO/SBR Praktijkboek Gezonde gebou-
wen + ISSO/REHVA handleiding 901

•  REACTIE ANNEKE VAN OMMEN, PILLEN 
PRODUCTS:
Je kan het iedereen wel naar de zin maken 
in een open office kantooromgeving!

Met de producten van HeatFun hebben wij 
de visie: ‘Verwarm daar waar de behoefte 
bestaat!’ Hierbij maken wij het ieder indi-
vidu juist wél naar de zin! En dat op een 
duurzame, energiebesparende manier, 
zonder te investeren in een complete lucht-
behandelingsinstallatie. 
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Ieder individu in een kantooromgeving kan zelf de 
werkplek bijverwarmen, middels onze ergonomisch ver-
antwoorde infrarood verwarmingssystemen.
De systemen zijn tevens uit te voeren met functionele 
LED verlichting én een eigen huisstijlbeleving. Er valt als 
het ware een aangenaam ‘warmtegordijn’ over de 
werkplek, welke een behaaglijke warmte geeft voor de 
gebruiker. Dus koude handen en/of nekklachten, van-
wege tochtstromen in een kantooromgeving door een 
klimaatinstallatiesysteem behoren tot het verleden.

Door gebruik te maken van de producten van HeatFun 
kan eveneens de algemene ruimte temperatuur een paar 
graden omlaag. De werkplekken die gebruikt worden in 
een open office kantooromgeving, kunnen vervolgens per 
plek bijverwarmd worden wanneer de gebruiker hier 
behoefte aan heeft. 

•  REACTIE ALEX MAAN, PROJECT ENGINEER DAIKIN
Het klopt dat je het nooit iedereen naar de zin kunt 
maken. In een open office werken verschillende mensen 
met allemaal een eigen voorkeur voor temperatuur en 
luchtvochtigheid. Bovendien is iedereen verschillend 
gekleed. Onderstaande tabel geeft de PMV-index (predic-
ted mean vote) De maat voor de beleving van tempera-
tuur: van koud (-3) tot heet (+3). Uit de PMV wordt de 
PPD (predicted percentage of dissatisfied) berekend: het 
percentage mensen dat ontevreden is over het binnenkli-
maat. Nog steeds vijf procent van de mensen ervaart een 
PMV van 0 als onprettig.

LUCHTBEHANDELING IS ESSENTIEEL
Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar wel 
zoveel mogelijk mensen. En dat kan alleen met een goed 
luchtbehandelingssysteem. In een open office wordt er 

gestreefd naar PMV-waarden tussen de -0.5 en 0.5. Wijk 
je af van deze waarden, dan leidt dat in veel gevallen tot 
ontevreden personeel, een slechtere performance en een 
grotere kans op ziekteverzuim.

NIET DUUR
Gelet op de voordelen voor de mens, is het kostenaspect 
geen argument om af te zien van luchtbehandelingssys-
temen. Door de hoge rendementen en een terugverdien-
tijd van minder dan vijf jaar. Koelen en verwarmen gaat 
op één systeem. De opgenomen warmte uit de ruimte 
waar men koeling wenst, wordt gebruikt om andere 
ruimtes te verwarmen. Nog energie-efficiënter!

Daikin Airconditioning 

Fascinatio Boulevard 562 - 2909 VA Capelle aan den IJssel

088 324 54 60 - info@daikin.nl

www.daikin.nl
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VERBETERING
Veelgehoorde klachten van mensen die in 
kantooromgevingen werken, maar bijvoor-
beeld ook in ontvangstruimtes, hebben te 
maken met de akoestiek, de verlichting en de 
luchtkwaliteit. Speciaal voor die problemen 
ontwikkelde Pillen Products drie product-
groepen die onder een eigen, zelfstandige 
merknaam worden vermarkt: PR-Runner voor 
de verbetering van de akoestiek en interieur-
beleving, Taglumo LED-verlichting voor een 
betere verlichting op en rond de werkplek, en 
HeatFun voor een individuele verwarmings-
oplossing op de werkplek. De drie merken 
hebben alle eigenlijk één doel: het verhogen 
van het fysieke welzijn van de medewerker. 
Deze producten kunnen afzonderlijk wor-
den toegepast of juist gecombineerd. Op 
die manier kunnen de producten nog meer 
aansluiting vinden op de wensen en behoef-
ten van de gebruikers. Standaardproducten 
zijn mogelijk, maar ook voor custom-made 
oplossingen deinst het bedrijf niet terug. De 
gedachte die Pillen Products hierbij hanteert 
is ‘materiaal onafhankelijk denken’, met als 

resultaat, innovatieve hoogwaardige produc-
ten en een gewaarborgde kwaliteit, geprodu-
ceerd in Lichtenvoorde.

HEATFUN: WERKPLEK INFRAROODVERWARMING
De koudere maanden staan weer voor de 
deur. Een goede verwarming op en rond de 
werkplek is nog vaak een probleem. Niet met 
de HeatFun-oplossingen! Deze individuele 
verwarmingsoplossingen zijn niet alleen ener-
giezuinig, maar ook zeer interessant geprijsd 
– bovendien kan de centrale thermostaat gerust 
enkele graden lager gezet worden, wat ook een 
besparing kan opleveren. De panelen werken 
met infrarood, dat betekent directe stralings-
warmte, en geen lucht- en stofcirculatie in een 
ruimte. Ook niet onbelangrijk is het ergonomi-
sche effect op de werknemer, die ervaart uit-
eindelijk meer comfort: minder koude voeten 
en vingers, minder nekklachten, en dus minder 
ziekteverzuim en een hogere productiviteit. 
Maar de HeatFun panelen kunnen het gehele
jaar goede diensten bewijzen: ook juist in
combinatie met airco’s kunnen ze worden toe-
gepast om tochtstromen te voorkomen.

PERFECT AFGESTELD
Het oog (de architect) wil ook wat, daarom 
zijn de verwarmingspanelen verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen: aan de wand monteer-
baar, aan het plafond, of in vrijstaande pane-
len. In dit laatste geval kunnen deze panelen 
ook als een soort afscheiding fungeren. De 
panelen die aan het plafond, direct boven 
werkplekken kunnen worden bevestigd, kun-
nen worden gecombineerd met energiebespa-
rende LED-verlichting. Dankzij de draadloze 

regelsystemen kan het geheel perfect indivi-
dueel worden geregeld door iedere gebruiker, 
of aangesloten worden op de algemene elek-
tra, dit in overleg met de installateur. 
Daarnaast kunnen de panelen middels een 
textielcover worden aangepast naar een eigen 
design/interieurbeleving. Bovendien hebben 
de covers een akoestische en veiligheidsver-
hogende werking: de stof voelt prettiger en 
behaaglijker aan bij aanraking.

Met de HeatFun producten kan de werkplek 
(kantoor, receptie, enzovoort) een bijzonder 
aangename sfeer krijgen. Pillen Products 
ontzorgt op werkplekniveau, van engineering 
tot oplevering. U heeft er geen omkijken naar, 
wel het genot ervan. 
Pillen Products heeft een showroom in 
Lichtenvoorde waar het complete product-
portfolio gepresenteerd wordt. Maar ook kan 
het portfolio op locatie gepresenteerd worden 
met een mobiele showroombus. 

Meer info: www.heatfun.eu of www.pillen.eu
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Een van de grootste problemen in de 
kantooromgeving is de individuele 
klimaatregeling. De een heeft het 
te koud terwijl de collega aan de 
werkplek ernaast het te warm vindt. 
Om aan die individuele behoefte 
te kunnen voldoen, ontwikkelde 
Pillen Products een praktische 
oplossing: HeatFun, werkplek 
infraroodverwarming. 
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De Pillen Group werd als familiebedrijf in 

1956 opgericht in Winterswijk. In eerste 

instantie richtten de activiteiten zich al-

leen op metaalbewerking. In de loop der 

jaren groeide het bedrijf, evenals het pro-

ductenrange. Sinds 1965 is de onderne-

ming gevestigd in Lichtenvoorde. Er zijn 

vijf divisies, waarvan er drie actief zijn 

in de industriële toelevering, één in de 

retailbranche: Pillen Checkout Systems, 

en één divisie waarin alle Eindproducten 

worden samengebracht, Pillen Products, 

welke momenteel verschillende branches 

bedient in de B2B-sector. Alle divisies zijn 

zowel nationaal als internationaal actief. 

HeatFun: verwarming 
op werkplekniveau

Zwart wit afbeelding met 
voorbeeld infrarood warmte 
uitstraling boven werkplek.




