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Iris Bakker

Het lijkt een moeilijke vraag: wat is mensgericht huisvesten? De 
moeilijkheid ligt echter besloten in het verwachte antwoord 
van de eenvoudige en snel maakbare oplossing, zoals we dat 

op de dag van vandaag gewend zijn. In onze werkomgeving is alles 
vooral gericht op snelheid. We focussen op het ‘doen’ en in veel min-
dere mate op het denken over de kwaliteit van het ‘doen’. We handelen 
dan ook eerder als een ‘human doing’ dan als een ‘human being’ (Kabat-
Zinn, 2005). In deze doeners optiek verwachten we dat een snelle 
kosteneffectieve aanpassing van onze werkomgeving ook daadwerkelijk 
een oplossend vermogen heeft. Omdat we bij huisvestingstrajecten 
minder geneigd zijn vanuit een dieper niveau te denken, maar eerder 
vanuit een oppervlakkig kortetermijnperspectief, ontkiemen onze gedach-
ten niet vanuit de essentie. We stellen ons dus niet de juiste vraag: wat 
is daadwerkelijk onze gezamenlijke huisvestingsbehoefte zowel vanuit 
het ontwikkelperspectief van onze organisatie als dat van de medewerker 
en hoe versterken we de onderlinge synergie? We ‘jumpen’ zonder goed 
na te denken ‘to the conclusions’, selecteren verder op kostenreducties 
en we hebben een gebouw. En omdat we ons focussen op snelwerkende 
kortetermijnoplossingen (met dus ook kortetermijneffecten) overvragen 
we onze natuurlijke bronnen vanuit ons eigen egoperspectief, zonder na 
te gaan hoe we tot een balans zouden kunnen komen in het geven en 
nemen als een langetermijnoplossing met wederzijdse meerwaarde. 
Als we dieper nadenken en ook proberen te voelen hoe we in een 
gebouwde omgeving floreren en wanneer dat exact is, dan merk je dat 
het geheim zit in het levende gebouw. Dat lijkt een diffuus antwoord, 
want wat is een levend gebouw? ‘Leven’ kenmerkt zich door een ein-
deloze variatie aan verschijningsvormen. De vele levensprocessen als 
variatie in het licht, de seizoenen, het dag- en nachtritme, de gewoontes 

van diersoorten, cyclische processen van 
planten, de veranderingen van het weer, zorgen 
alle tezamen voor een eindeloze variatie. Het 
bijzondere is dat al die variaties eigen ordenin-
gen kennen, die alle weer zijn in te passen in 
een overkoepelend patroon, waardoor er – 
ondanks variatie – orde en ritme heerst. Zo 
heeft elke plantensoort een eigen specifieke 
ordeningstructuur, waar ook de bladvorm deel 
van uitmaakt inclusief zijn unieke vaatbundel-
structuur. Het leven biedt dus met al die 
unieke ordeningstructuren die binnen een 
overkoepelende harmonie passen zowel een 
eindeloze variatie, die ons steeds weer boeit 
en energie genereert, als harmonie en structuur 
die veiligheid en houvast bieden. Het geheim 
van het levende gebouw is om iets van die 
variatie en harmonie binnen te brengen, zodat 
wij een sterkere binding krijgen met de ener-
giegenererende natuur. 
Daarnaast vormen wij zelf een levend orga-
nisme binnen een overkoepelend levend orga-
nisme dat organisatie heet. Als de waarden van 
de organisatie en de medewerker sterker met 
elkaar overeenkomen, we spreken van de shared 
values, treden synergetische effecten op 
(Weggeman, 1997). Organisatie en medewerker 
versterken elkaar in elkaars ontwikkelingen. 
Medewerker en organisatie komen hierdoor 
meer tot hun recht. Er bestaat een sterkere 
cohesie met een sterkere betrokkenheid. 
Uit het hiervoorgenoemde blijkt dat er twee 
fenomenen essentieel zijn binnen het mensge-
richt huisvesten:

een levend gebouw;•	
een verbondenheid tussen medewerker en •	
organisatie.

Levend gebouw
De fysieke werkomgeving kent de volgende 
aspecten, waarbij per aspect handreikingen 
kunnen worden gegeven voor de mensge-
richte optiek:

ruimtetypologie;•	
binnenklimaat;•	
planten;•	
materialisatie;•	
inrichtingselementen;•	
kleur;•	
geur;•	
kunst.•	

Ruimtetypologie
Van belang zijn de ruimtelijke verhoudingen 
met het plastische getal, als het ware een drie-
dimensionale ‘gulden snede’, als ideaalverhou-
ding tussen hoogte, breedte en lengte (Van der 

Laan, 1967). Zicht naar de buitenomgeving 
versterkt de structuur. Zicht op groen geeft 
hierbij de extra meerwaarde voor het welzijn 
van de mens (Fjeld, 1996, 1998, 2000, Ulrich, 
1984 et al). Structuur en ruimtes bieden een 
balans tussen bewegen en rust. Zo bestond het 
oorspronkelijke Goetheanum van Rudolf 
Steiner uit een combinatie van een koepel en 
longitudinale bouw, waardoor de bezoeker een 
vrijheid ervoer in zijn keuze tussen bewegen 
en stilstaan. Zo kunnen gangen interessant zijn 
door plaatselijke verbredingen, versterkt door 
het spel met (dag) licht en uitzicht. De functie 
van de gang is dan niet alleen van logistieke 
aard, maar wordt door de ruimtelijke vormen 
en invullingen ‘levendiger’. Gevolg is dat de 
‘bewoner’ de gang als prettiger ervaart waar-
door deze niet alleen een bewegingsfunctie 
faciliteert, maar bovendien – door zijn levendig-
heid – een verblijfsfunctie. Dit komt de soci-
ale cohesie ten goede. 

Binnenklimaat
Variatie in het binnenklimaat heeft positieve 
effecten op lichaam en geest. Zo kan in verschil-
lende zones gevarieerd worden in temperatuur. 
In bepaalde verkeerszones of een atrium kan 
de temperatuur bijvoorbeeld lager zijn dan in 
de werkgebieden. Er wordt maximaal gepro-
fiteerd van het daglicht. De intensiteit en het 
kleurenspectrum van de verlichtingsinstallatie 
ondersteunen het natuurlijke patroon van het 
daglicht. Men houdt rekening met de toepas-
sing van planten. Deze hebben immers voor 
de fotosynthese vooral het blauwe en rode deel 
van het lichtspectrum nodig (daarom zijn 
planten groen). Een nog te weinig erkend 
probleem in gebouwen is het gebrek aan stilte 
en daarmee de moeilijkheid om geconcentreerd 
te kunnen werken. In het gebouw is rekening 
gehouden met die stiltegebieden. Toepassing 
van concentratiecellen wordt door de vaak 
benauwende werking afgeraden. Wat betreft 
de binnenluchtkwaliteit moet ervoor gewaakt 
worden dat printers, kopiers, papiervernietigers 
of anderszins, in aparte ruimten met aparte 
afzuiging zijn geplaatst. Het is belangrijk dat 
mensen zelf de ramen kunnen openen. 
Zelfregelbaarheid heeft een positief effect op 
het werkklimaat (Leaman & Bordass, 1997). 
Toepassing van airco toont significant meer 
klachten die passen in het beeld van het ‘Sick 
Building Syndroom’ (Mendell, 2004). 

Planten
Het is wetenschappelijk aangetoond dat zicht 
op planten, buiten of binnen, een positief effect 

heeft op het welzijn van mensen (Fjeld, Ulrich 
et al). Planten hebben weinig effect op het 
verbeteren van de luchtkwaliteit (Van de Wal). 
Ook de effecten op stofreductie (Lohr, 1996), 
reductie van de geluidsoverlast (met name de 
hoge frequenties, Costa (1995) en een stijging 
van de Relatieve Luchtvochtigheidsgraad 
(Costa, 1995, Strickler, 1994) zijn relatief 
gering. Positieve effecten door zicht op planten 
zowel op het fysiologisch, het affectief en het 
cognitief vermogen, moeten niet worden 
onderschat. Ook zou het kunnen dat metabo-
lieten positieve effecten hebben, hetgeen 
overigens (nog) niet wetenschappelijk aange-
toond is. 

Materialisatie
Toepassing van materialen is op velerlei manie-
ren genormeerd, hetzij gericht op de uitstoot 
van chemische transmissies of op minimalise-
ring van de milieubelasting, hetzij met thermi-
sche en akoestische eisen, hetzij anderszins. In 
de gebouwde omgeving vormt het een uitda-
ging om materiaaltoepassing zo te kiezen dat 
gebouwgebruikers de variatie van de natuur 
ervaren en bovendien te proberen op een eigen 
wijze hergebruik van materialen toe te passen. 
Zo kan een leeshoek afgescheiden worden van 
een andere ruimte door bijvoorbeeld een wand 
van letterlijk stapels boeken. Op deze wijze 
kan ‘afval’ functioneel worden benut. 

Inrichtingselementen
Uit recent onderzoek van Batenburg en Van 
der Voordt (2007) is gebleken, dat de mate van 
tevredenheid met de faciliteiten sterk correleert 
met de mate waarin men de eigen werkomge-
ving als stimulerend voor de productiviteit 
ervaart. Naast algemeen bekende wensen 
vanuit onder andere facilitair of ergonomisch 
perspectief, is het belangrijk bij het onderwerp 
van de ‘gemeende zorg’ stil te staan. Zo is 
aangetoond dat als defecten sneller worden 
hersteld met een goede feedback, mensen over 
het algemeen meer tevreden zijn over de werk-
omstandigheden (Eley Proving & Point, 1997). 
Gemeende zorg heeft met basale kenmerken 
te maken: stiften bij het whiteboard, een 
bepaald koffie- en theeritueel waardoor die 
koffie en thee lekkerder smaakt, goed ver-
zorgde, maar ook ‘blij kijkende’ planten ( alleen 
gekweekt op snelheid, goedkope plastic pot 
met veel tempexkorrels geeft een treurige blik) 
enzovoorts. Daarnaast vraagt elke ruimte om 
een harmonie. Dit betekent overigens niet dat 
alles opgeruimd is; er moet immers worden 
gewerkt. Het betekent wél dat er aandacht en 

Mensgericht huisvesten is het onderwerp dat in 

dit artikel centraal staat. Is op de vraag wat 

mensgericht huisvesten is, moeilijk een antwoord 

te geven? Er zijn twee fenomenen essentieel bin

nen mensgericht huisvesten; een levend gebouw 

en een verbondenheid tussen medewerker en 

organisatie. Waarom deze fenomenen een belang

rijke rol spelen leest u onder andere in dit artikel.

De Levende werkomgeving
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zorg bestaat voor de omgeving. Wanden vragen 
om een harmonische vlakverdeling met rust-
punten voor het oog. Rust in grotere ruimtes 
als gangen wordt bijvoorbeeld versterkt door 
de onderzijdes van verschillende afbeeldingen 
op een gelijke hoogte te plaatsen.

Kleur
Onderzoeken tonen aan dat de mens meer 
beïnvloed wordt door de verzadiging en de 
zwart/wit-verhouding dan door de tint (pig-
mentatie) (Kuller, 1976). Kleur heeft wel 
degelijk effect op mensen. Een eenduidige link 
tussen een specifieke kleur en specifieke res-
pons, is wetenschappelijk echter niet vastge-
steld. Essentiële invalshoeken bij de toepassing 
van kleur zijn terug te voeren op de harmoni-
sche werking van ons oog. Ons oog zoekt naar 
kleurenharmonie, een combinatie van kleuren 
en hun complementaire kleuren (Goethe). Een 
kleur overigens gaat onmiddellijk een dialoog 
aan met de hem omringende kleuren en zijn 
omgeving. Kleur kan dus niet separaat worden 
bezien: de kleurwerking komt immers tot uiting 
in zijn bredere context (Itten, 1970).

Geur
Ons geurencentrum is verbonden met de 
oeroude emotionele hersenen, waaruit in een 
latere fase, het rationele denken in de vorm van 

de neocortex is ontstaan (Goleman, 1996). 
Geur vormt een essentiële zintuiglijke waarne-
ming die voor een belangrijk deel in het 
onderbewuste plaatsvindt. Zo is het een vol-
komen onderbewust fenomeen dat wij onze 
familieleden bij partnerkeuze uitsluiten omdat 
we ze minder prettig vinden ruiken, hetgeen 
inteelt voorkomt. Ook is bekend dat planten 
metabolieten vormen, chemische verbindingen 
die zich onder andere manifesteren als geuren. 
Hiermee kunnen planten communiceren. Naar 
geuren en ons onderbewuste wordt momenteel 
veel onderzoek gedaan. Geurtoepassing als 
bewuste zintuigprikkeling, bijvoorbeeld de 
toepassing van sinaasappelgeur in politiecellen, 
of de lavendelgeur op stations, heeft veel eerder 
kortetermijneffecten. ‘Aandacht’ genereert ove-
rigens mogelijk meer impact in deze, dan de 
geur zelf. Bij korte ontmoetingen echter zoals 
op een station of in een winkel, biedt een 
dergelijke geurtoepassing in de vorm van een 
imagoversterkend middel, mogelijkheden.

Kunst
Rudolf Steiner zag het gebouw zelf als een 
kunstuiting met als doel mensen op een hoger 
geestelijk ontwikkelingsniveau te brengen. 
Kunst kan verschillende effecten hebben, zowel 
op het niveau van de organisatie, van de mede-
werkers als groep, van de individuele mede-

werker en bovendien op gebouwniveau. Op 
het niveau van de organisatie heeft kunst een 
imagoversterkende functie. Binnen de gehele 
groep van medewerkers versterkt kunst de 
sociale cohesie. Kunst werkt immers uitnodi-
gend om hierover te spreken; het versterkt 
daarmee sociale contacten en draagt impliciet 
bij aan de Tacit Knowledge (de redundante 
kennis die andersoortig en creatief denken 
stimuleert (Weggeman, 1997)). Op het niveau 
van de individuele medewerker draagt kunst 
bij aan het denkproces: enerzijds heeft kunst 
een harmoniserende werking wat een verdie-
pingsslag kan stimuleren binnen denkproces-
sen. Anderzijds stimuleert kunst een andere 
manier van denken en stimuleert het af te 
wijken van onze vaste en gebaande denkpatro-
nen. Dit laatste stimuleert creatief denken. Op 
gebouwniveau kan kunst de structuur van het 
gebouw versterken: kunst vraagt dan ook om 
een integratie met het gebouw. 

Verbondenheid 
In het streven naar shared values, waarbij mede-
werkers en organisatie elkaar in hun ontwik-
kelingsrichtingen versterken, vormt het gebouw 
een wezenlijk hulpmiddel. Het gebouw is let-
terlijk sturend, richtinggevend en voorwaarden-
scheppend. In de financiële boeken echter staat 
het als kostenpost op de balans en niet als 

‘Atir gaf ons het volume aan schoonmaak-
onderhoud dat past bij onze organisatie’
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 Ter versterking van ons redactieteam zijn wij op zoek naar een:

Redacteur (m/v)

Met kennis van het vakgebied facility management

32-40 uur

Als redacteur zet je je journalistieke schrijf- en organisatietalent in voor 
de vakbladen van APPR. De nadruk van de functie ligt op het blad FMI, 
een uitgave van Facility Management Nederland (FMN). 

APPR biedt alle ruimte en zelfstandigheid om tot optimale prestaties 
te komen. We bieden veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief 
en verwachten een actieve, enthousiaste en betrokken rol van onze 
medewerkers. Bij APPR wordt hard gewerkt, in een ontspannen, 
positieve en informele sfeer. 

APPR biedt goede arbeidsvoorwaarden. 

Takenpakket:

Het schrijven van artikelen en interviews.
Uitzetten van artikelen bij partijen binnen het vakgebied. 
Verslaglegging van evenementen en bijeenkomsten. 
Contacten aangaan en onderhouden met relevante partijen 
en personen binnen de facilitaire branche.
Beoordelen en redigeren van extern aangeleverde artikelen. 
Volgen van nieuws en ontwikkelingen binnen de facilitaire sector.

Vereisten:

Minimaal hbo werk- en denkniveau.
Gedegen kennis van het vakgebied facility management, 
door opleiding of ervaring verkregen.
Ervaring met het schrijven van artikelen en een vlotte pen. 
Goed in staat om met deadlines te werken; goed plannen 
en organiseren.
Affi niteit met digitale media is een pre;
In staat om zowel zelfstandig als in teamverband optimaal 
te presteren. 
In bezit van rijbewijs B.

APPR is een bureau dat is gespecialiseerd in management, communicatie en media 
voor branche- en beroepsverenigingen. Voor verschillende verenigingen verzorgt APPR 
het secretariaat, evenementen, opleidingen en communicatie. De eigen uitgeverij 
geeft meerdere vakbladen uit, die stuk voor stuk tot de top binnen hun segment 
behoren. Bij de uitgeverij werkt een hecht team van redacteuren, vormgevers en 
afdeling sales nauw samen aan het volledige traject voor de totstandkoming van de 
vakbladen. APPR is gevestigd in Naarden en heeft zo’n 25 medewerkers. 

Solliciteren

Voor meer informatie over APPR en de functie neem je contact op met dhr Joan Koele, uitgever: 035-6942878 / joan@appr.nl.
Direct solliciteren? Stuur je CV met je motivatie in Word, bij voorkeur per e-mail aan dhr Joan Koele, uitgever: joan@appr.nl.
Of per post aan: APPR bv, t.a.v. Joan Koele, Postbus 5135, 1410AC Naarden. 
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kapitaalgoed (net als de human assets overigens). 
Om deze reden wordt het gebouw vanuit de 
financiële drive kostenreductie aangestuurd. Het 
gebouw, dat kansen faciliteert van organisatie 
én medewerker, zou echter als kapitaalgoed 
moeten worden beschouwd en daarmee binnen 
het ontwikkelscenario moeten worden bezien 
(Drucker, 2000). 
Mensgericht huisvesten stuurt aan op de ver-
sterking van het gebouw als kapitaalgoed, 
waarmee het kansen voor organisatie en mede-
werker faciliteert. Elkaar versterken in elkaars 
ontwikkelingsrichtingen, betekent dat de 
shared values gemaximaliseerd moeten wor-
den. Eigenlijk is het gebouw een shared value: 
het is zowel voor de organisatie als voor de 
medewerker een hulpmiddel om de eigen 
ontwikkeling te versterken. Shared values staan 
op één lijn met betrokkenheid. Het gebouw is 
een middel om juist die betrokkenheid te 
versterken. Dit kan op alle gebouwniveaus. Op 
macroniveau biedt het gebouw een zodanige 
structuur dat het duidelijkheid biedt, inzicht 
en doorzicht. De gebouwgebruiker heeft hier-
door duidelijkheid en via zicht en doorzicht 
een goed contact in de organisatie. Op micro-
niveau kan die betrokkenheid juist op het 
facilitaire vlak worden versterkt. Zo kan de 
sociale cohesie op de werkvloer worden ver-
sterkt als men per tourbeurt de planten door 

medewerkers laat verzorgen. Het ‘loopje’ is 
overigens ook gewenst vanuit bewegingsoptiek 
(ook muizen die meer bewegen, denken 
beter). 
Een ander voorbeeld is om een nieuwe over-
legtafel uit te laten zoeken door een aan te 
stellen overlegtafelteam. Concreet wordt een 
team, mogelijk bestaande uit mensen die wat 
minder goed met elkaar kunnen samenwerken, 
een dagje Amsterdam ingestuurd, om bij 
kringloopwinkels een originele tafel met zes 
stoelen te kopen. De kosten zijn een goedkope 
tafel en goedkope stoelen, wat reis- en lunch-
kosten en vier tot zes mandagen. De opbrengs-
ten zijn sociale cohesie, oplossing van perso-
neelsproblemen en vooral de versterking van 
de verbondenheid tussen medewerkers en 
organisatie (mensen vinden dit over het alge-
meen leuk en voelen zich gewaardeerd). Het 
genereert positieve gesprekken op de werkvloer 
en de kringloopwinkeltafel, zal altijd de tafel 
blijven van Jan, Piet, Tina en Bettie. Door dit 
soort maatregelen versterk je die betrokkenheid 
en de sociale cohesie en wordt het gebouw ‘van 
ons’. Was overigens een interieurarchitect 
ingehuurd, dan waren de kosten misschien wel 
drie keer zo hoog geweest en had men alleen 
de kortetermijnvruchten kunnen plukken. Na 
drie maanden immers, is het effect van design 
veelal uitgewerkt. Zo kan er ook een wisse-

lende kunstcommissie worden aangesteld. Het 
geeft gesprekstof op de werkvloer, het versterkt 
de sociale cohesie en heeft bovendien effecten 
op de Tacit Knowledge. Resultaat is dat het 
gebouw ‘ons gebouw’ wordt en daarmee wordt 
de organisatie tot ‘onze organisatie’ getrans-
formeerd. En de medewerker wordt ‘onze 
medewerker’. Het levendige gebouw is dus op 
eenvoud gebaseerd. 

Op de loer
Ook nu ligt de snelheid van de dag op de loer. 
Ons handelen vraagt een aansturing vanuit het 
hart en niet vanuit het ‘moeten’. Alleen vanuit 
een overtuiging kunnen we gemeend handelen. 
Aandacht heeft alleen effect bij gemeende 
aandacht. Snel even kerstpakketten inkopen 
en versturen vergt energie; een kerstwens 
sturen met een persoonlijke boodschap vanuit 
gemeende intenties, genereert energie, zowel 
voor de boodschapper als de ontvanger. Zo 
vraagt de gebondenheid met het gebouw ook 
om gemeende aandacht, die geïntegreerd is 
met de totale aanpak en het bedrijfsbeleid. 
Alleen zo krijgt het planten-water-geven een 
sociaal en inhoudelijk karakter, alleen zo geeft 
de kringlooptafel een zodanig effect dat het 
voor de lange termijn meerwaarde genereert. 
‘Gemeende Zorg’ is dus het basement voor 
mensgericht huisvesten.  

Postbus 4, 5400 AA Uden, telefoon 0413 26 04 55, fax 0413 25 20 40, info@asset.nl www.assetlive.nl

brengt gebouwenbeheer in beweging

Bij gebouwenbeheer ligt de uitdaging in het goed organiseren van processen. Verschillende 
deelprocessen moeten op elkaar worden afgestemd. Gebruikers, beheerders, leveranciers 
en andere betrokkenen werken op verschillende manieren samen. Met Asset L!VE wordt 
dit op een eenvoudige manier georganiseerd. Iedereen is altijd en overal op de hoogte van 
het gebouwenbeheer. Asset L!VE staat garant voor duidelijk en snel inzicht in de complexe 
gebouweninformatie. Het resultaat? Razendsnelle acties, gefundeerde keuzes en een vlot 
verloop van processen.
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