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HWP is HOT



Denkkader IWP Healthy Workplace

Gezonde 
werkomgeving

• Sociaal
• Digitaal
• Fysiek

- Binnenklimaat
- Akoestiek
- Ergonomie
- Lay-out
- Faciliteiten
- Natuur

Gezond gedrag

• Beweging

• Voeding

• Ontspanning

• Interactie

• Concentratie

Gezonde 
medewerkers

• Fysiek

• Mentaal

• Sociaal

Gezonde 
organisatie

• Productiviteit

• Tevredenheid

• Vitaliteit

• Duurzame 

inzetbaarheid

• Binding

• Imago



Gezonde werkomgeving + Quantified Self
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Introductie van zit/sta bureaus
Daniël Koning BBA (Facility Management)

• Ingebruikname 8 zit/sta bureaus; dagboekmethode + observaties + interviews

• Sterke daling staand werken in 4 weken, ondanks positieve houding

• Negatieve gebruikservaringen door gebrek aan 
kennis, bewustzijn en/of risico-inschatting 

• Adaptatietijd belangrijk (richtlijn: 6 maanden)

• Meer concentratiewerk minder staan 

• Voorbeeldgedrag kan stimulerend werken

• Advies: voorlichting en (e-)coaching



Activeren d.m.v. Workplace Nudging
Seline van Keulen BSc (Toegepaste Psychologie)

• EASY: standaardoptie; ‘hassle factors’ verminderen; boodschap versimpelen; 
visualiseren; reminders; beweging tijdens beeldschermwerk

• ATTRACTIVE: aandacht trekken; beloningen; funfactor theory; positief 
benaderen; messenger; omgevingsprikkels

• SOCIAL: laten zien dat meerderheid gewenst gedrag vertoont; netwerken 
gebruiken; commitment, ook aan jezelf; gezamenlijke visie; gezamenlijke 
activiteiten; persoonlijke benadering en feedback

• TIMELY: mensen beïnvloeden wanneer meest ontvankelijk; directe kosten en 
baten; helpen plannen; implementatie intenties; concrete boodschap



The Ideal Relaxation Room
Aniek Elliot BBA (International Facility Management)



HWP als opgave voor HR en FM
Marcel Juistenga BBA (Human Resource Management)

• Vragenlijst: N = 37, 12 FM, 25 HR

• Beide disciplines worden verantwoordelijk geacht; onduidelijk 
hoe men daar samen invulling aan kan geven.

• Men maakt nog weinig gebruik van potentiële invloed/sturing 
op gezondheid.

• Men is huiverig om in ‘opvoedkundige rol’ terecht te komen.

• Tot nu toe vooral sturing op efficiency, gezondheid is de 
volgende opgave.

• Advies: ontwikkel praktische toepassingen plus business cases.



Action Research in het Living Lab
Staf en (student-) onderzoekers Kenniscentrum NoorderRuimte

Direct inzicht in 
meetwaarden is leuk…
maar draagt niet echt bij 
aan gezond gedrag.

https://planon4onderwijs-test.planoncloud.com/case/BP/MP_PUBL_TST?15


Data combineren  analyseren  feedback

MyPlace2Work
① Persoon & functie
② Locatie
③ Activiteit 
④ Beleving

Ondersteuning activiteit
Concentratieniveau
Stressniveau
Fitheid
Comfort

Wearable/watch
⑤ Beweging 
⑥ Hartslag

Geluid
Licht
Fijnstof
Gebruik tools

Sensoren
⑦ Temperatuur
⑧ CO2 gehalte
⑨ Luchtvochtigheid



Voorbeeld 1

MyPlace2Work
① Persoon & functie
② Locatie
③ Activiteit 
④ Beleving

Wearable/watch
⑤ Beweging 
⑥ Hartslag

Sensoren
⑦ Temperatuur
⑧ CO2 gehalte
⑨ Luchtvochtigheid

Je blijkt het vaak te warm te 
hebben op de plek die je meestal 
gebruikt.

Wil je zien op welke beschikbare 
plekken het koeler is?



Voorbeeld 2

MyPlace2Work
① Persoon & functie
② Locatie
③ Activiteit 
④ Beleving

Wearable/watch
⑤ Beweging 
⑥ Hartslag

Sensoren
⑦ Temperatuur
⑧ CO2 gehalte
⑨ Luchtvochtigheid

Jouw concentratieniveau blijkt af te 
nemen wanneer het CO2 gehalte in 
de ruimte te hoog wordt.

Wil je een signaal ontvangen 
wanneer dit gebeurt?



Voorbeeld 3

MyPlace2Work
① Persoon & functie
② Locatie
③ Activiteit 
④ Beleving

Wearable/watch
⑤ Beweging 
⑥ Hartslag

Sensoren
⑦ Temperatuur
⑧ CO2 gehalte
⑨ Luchtvochtigheid

Je beweegt weinig tijdens het 
uitvoeren van activiteit X.

Zou je hiervoor eens een zit/sta 
bureau willen uitproberen?

Wil je tijdens deze activiteit elk uur 
een reminder ontvangen?



Voorbeeld 4

MyPlace2Work
① Persoon & functie
② Locatie
③ Activiteit 
④ Beleving

Wearable/watch
⑤ Beweging 
⑥ Hartslag

Sensoren
⑦ Temperatuur
⑧ CO2 gehalte
⑨ Luchtvochtigheid

Je maakt zelden gebruik van de 
ontspanningsruimte, terwijl je wel 
regelmatig een verhoogd 
stressniveau hebt.

Op welke momenten zou je hier 
even tot rust kunnen komen?



Centrale praktijkvragen

Duurzame gedragsverandering Individueel perspectief

Hoe kunnen individuele kenniswerkers worden ondersteund in hun streven om gezonde 

gedragspatronen te integreren in hun persoonlijke werkstijl? 

Hoe kan ik gezonder werken in mijn dagelijkse werkomgeving?

Prioritering en onderbouwing Organisatieperspectief

Welke interventies zijn (het meest) rendabel in termen van organisatie uitkomsten versus 

investeringen, gegeven een specifieke uitgangssituatie en populatie? 

Hoe kunnen we onze werkomgeving gezonder maken in het belang van de organisatie?



WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR



Dilemma’s vragen om data

Er valt veel te winnen met gezonder gedrag in een gezondere werkomgeving.



Waar te beginnen? Wat helpt mij? Wat is duurzaam effectief? Wat is rendabel?



Verzamel en analyseer data over gezondheid, gedrag en omgeving.



Reflecteer, prioriteer en experimenteer met gerichte interventies.

Individu Organisatie



Community of Practice



Community of Practice

• Kennis en ervaring uitwisselen

• Projectresultaten uit de eerste hand

• Input leveren aan het project

• Kijkje in andermans keuken

• Onderzoek in eigen praktijk

• Sponsoring van het project



www.healthy-workplace.nl
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