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…brengt ideeën tot leven

Ons gehoor staat altijd 

‘aan’, we kunnen het 

niet uitzetten
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…brengt ideeën tot leven

De omgeving 

waarin ons 

gehoor in de loop 

van miljoenen 

jaren is 

geëvolueerd – de 

natuur



EMPTY SLIDE

De kantoortuin in het nieuws
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Een gebrek aan "akoestische privacy" is de 
belangrijkste bron van ontevredenheid, blijkt uit 
een groot aantal gehouden surveys.
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Lawaai leidt af, en belemmert 
mensen om hun werk 
nauwkeurig en efficiënt uit te 
voeren. → Productiviteit en 
prestaties verminderen.

Lawaai kan tevens een nadelige 
invloed hebben op de 
gezondheid en het welbevinden.

Uit onderzoeken volgt
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En nu werken we al meer dan een jaar thuis…

Welke invloed heeft geluid straks op de keuze om thuis of op 
kantoor te gaan werken??

8



9

Slecht akoestisch ontwerp – klachten

Vermindering aandacht en concentratie

Vermindering geheugen

Vermindering prestaties en productiviteit

Verminderde werktevredenheid

Ergernis en irritatie

Hoge bloeddruk - hart- en vaatziekten

Stress en burn-out
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Slecht akoestisch ontwerp – oorzaken

Hoge achtergrondgeluiden

Ongewenste of onverwachte geluiden

Oncontroleerbaarheid van stoorgeluid

Slechte spraakverstaanbaarheid

Ongewenste spraakverstaanbaarheid

Gebrek aan akoestische privacy
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Beheersing van het akoestisch comfort
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Locatie gebouw

Indeling / layout

Locatie geluidbronnen

Luchtgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Geluidabsorptie

Installaties

Geluiddrukniveau

Ongewenste geluiden

Onverwachte geluiden

Spraakverstaanbaarheid

Spraakprivacy /

Akoestische privacy

Concentratie

Productiviteit

Werktevredenheid

Ergernis en irritatie

Stress

Hoge bloeddruk

Burn-out

Etc.

Dit zijn de maatregelen 

die we nemen

Dit wil je beheersen 

en afstemmen op de 

specifieke gebruiker

Dit wil je 

optimaliseren / 

voorkomen
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Normen, richtlijnen, handboeken en rapporten
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− S01: Opnemen van een strategisch, akoestisch plan om problemen van akoestische verstoring door 
verschillende interne en externe geluidsbronnen te voorkomen.

− S02: Bereiken van de gewenste achtergrondgeluidsniveaus, zodat installatiegeluid, geluid van buiten of 
andere geluidsbronnen geen invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

− S03: De luchtgeluidsisolatie en hiermee de spraakprivacy tussen besloten ruimtes verhogen.

− S04: Ontwerp ruimtes in overeenstemming met comfortabele nagalmtijden die spraakverstaanbaarheid en 
vocale inspanning ondersteunen en concentratie bevorderen.

− S05: Ontwerp ruimtes met geluiddempende oppervlakken om de opbouw van spraak of ander ongewenst
geluid te minimaliseren.

− S06: Vergroot de akoestische privacy binnen en tussen verblijfsruimten middels sound masking.

− S07(β): Verminder contactgeluiden door veerkrachtige vloeren te ontwerpen.

− S08(β): Verbeter de spraakverstaanbaarheid en toegankelijkheid door te voorzien in speciale, 
hoogwaardige audiotechnologie.

− S09(β): Vergroot de toegang tot hulpmiddelen en gestructureerde programma's voor werknemers die het 
risico lopen op beroepsmatig gehoorverlies.

De 9 gezonde maatregelen van het WELL Sound Concept
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Intentie: Opnemen van een strategisch, akoestisch plan om problemen van akoestische verstoring door 
verschillende interne en externe geluidsbronnen te voorkomen.

WELL S01: Sound Mapping
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Loud zones

Bv. technische ruimten, 
keukens, fitnessruimten, 

sociale ruimten, 
recreatieruimten, 
muziekruimten

Quiet zones

Bv. rustruimten, 
stiltewerkplekken, 

kolfruimtes, slaapruimten

Mixed zones

Bv. auditoria, klaslokalen, 
pauzeruimtes

Verkeersruimten

Bv. gangen, uitgangen, atria, 
trappen, lobby's

Labelen van 
geluidszones
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Intentie: Bereiken van de gewenste achtergrondgeluidsniveaus, zodat installatiegeluid, geluid van buiten of 
andere geluidsbronnen geen invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

WELL S02: Maximum Noise Levels
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Intentie: De luchtgeluidsisolatie en hiermee de spraakprivacy tussen besloten ruimtes verhogen.

WELL S03: Geluidisolatie (Speech Privacy)
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Optelsom 

geluidniveau + 

geluidisolatie = 

speech privacy
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Intentie: De luchtgeluidsisolatie en hiermee de spraakprivacy tussen besloten ruimtes verhogen.

WELL S03: Geluidisolatie
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Labwaarde Praktijkwaarde
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Intentie: Vergroot de akoestische privacy binnen en tussen verblijfsruimten middels sound masking.

WELL S06: Minimum Background Sound (Sound Masking)

19



100% TEXT

“I think having a policy element is very important, since occupants change the dynamic of a space.”

“I think policy is actually more important than the built fabric. Behavior and use of space has a big influence on 
noise annoyance and acoustic satisfaction.”

“There’s a limit to what you can do with design.”

“Casestudies tonen aan dat het prima is om een beleid van Activity Based Work werken in te voeren, maar dat 
bedrijven die daar een strikte communicatie en cultuur op nahouden, er het meeste baat bij hebben. 
Bedrijfscultuur is absoluut cruciaal.”

WELL Sound Concept Advisory over geluid en beleid
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Nieuwe ontwikkelingen
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WELL M07: Rustruimtes / prikkelarme ruimtes
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Virtual Acoustics
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Soundscaping / biophilic design
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Welke invloed heeft geluid straks op de keuze om thuis of op 
kantoor te gaan werken??

Covid-19 en geluid
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“In any space, the question is what people are trying to 
achieve there – and how can we facilitate, support and 
keep them “well” in the process.”
- Julian Treasure

Akoestisch comfort
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