GEZONDE
KANTOREN

work-flow management

Wie kent het niet. De flow waarbij alles wat uit uw handen komt, lukt!
Uw humeur is opperbest. Uw actielijst slinkt in raptempo. En u voelt zich
veerkrachtig voor elke tegenslag. Of het nu om een nieuwe kantoordag
gaat, het zesde uur op school of een weekend vol met klussen.
Bij LAB geloven wij dat deze flow geen toeval is. Elementen waardoor u
door de dag vliegt, zijn daadwerkelijk aanwijsbare condities.
Wetenschappelijk bewezen en inzichtelijk te maken via een slimme
meet-methodiek en sensoren. Met de nieuwste IoT-technologie van
LAB verkrijgt u inzicht in de fysieke én minder zichtbare factoren die
impact hebben op uw flow.
Lees meer over onze werkwijze en aanpak en verkrijg concrete
handvatten. Manage uw eigen flow met LAB.

100% IoT
100% plug & play
100% realtime
100% flow

Onze aanpak
Klachten over de luchtkwaliteit van kantoren komen veel voor. De oorzaak van deze
klachten is echter niet altijd gerelateerd aan de kwaliteit van het binnenklimaat. Gezonde
voeding, voldoende beweging, het interieur, de levensfase van medewerkers en de
werkcultuur van uw bedrijf kunnen van invloed zijn op het welzijn van medewerkers. We
gebruiken een wetenschappelijke onderzoeksmethodiek om meer inzichten te krijgen in
de samenhang tussen het binnenklimaat en de perceptie van medewerkers en komen
met verbetervoorstellen waar u echt iets mee kunt.
We helpen organisaties op een gezonde, productieve en positieve manier vooruit. We
kunnen samen met u verder op zoek naar de onderliggende oorzaak van problemen in
plaats van te concentreren op de symptomen ervan.
We ondersteunen het verbeterproces met rapportages, besprekingen met het
management en team, ontwerpprogramma's en transformatiemanagement. We bieden
een flexibele roadmap naar succes zodat uw team de juiste stappen kan nemen.

Slimme techniek voor gezonde gebouwen
Wij geven met moderne draadloze techniek inzichten in klimaatproblemen van uw
gebouwen en bieden handvatten om uw medewerkers in de meest optimale omgeving te
laten functioneren.
Onze aanpak is uniek: Wij combineren fysieke klimaatmetingen met wetenschappelijke
kennis over gezond werken en gebruiken hiervoor zeer geavanceerde sensortechniek. Wij
gaan daarbij met u in gesprek en begeleiden en coördineren het hele onderzoekstraject.
Het monitoren van de luchtkwaliteit over een langere periode samen met het verzamelen
van inzichten over de persoonlijke beleving van medewerkers is de meest effectieve
manier om het binnenklimaat van gebouwen in kaart te brengen en alle gebruikers van
het gebouw gezonder te kunnen laten werken.

"Een revolutionaire aanpak die
meetdata van het
binnenklimaat combineert met
wetenschappelijke kennis over
gezond werken."

Learn Adapt Build
Learn Adapt Build (LAB) helpt bedrijven en scholen om gezonder, gelukkiger en
productiever te werken. Wij zijn experts in wat wij het 'productivity ecosysteem'
(environment + culture + personal empowerment) noemen. Het LAB-team heeft naast veel
ervaring in onderzoek, het verbeteren van de bedrijfscultuur, burn-out coaching and
storytelling, veel kennis van IoT-technologie en gebouwautomatisering.
We meten om te verbeteren.

War for talent \ Storytelling
Onderdeel van interessante dingen doen is erover praten. Uw team en klanten zijn
geïnteresseerd in hoe uw focus op gezond werken bijdraagt aan het verbeteren van het
hele ecosysteem. Het is daarom belangrijk dat uw investeringen in een gezond
werkklimaat met alle geledingen van uw bedrijf worden gecommuniceerd. In tijden van
krapte op de arbeidsmarkt kunt u met een gezond en gelukkig werkklimaat het verschil
maken. Wij kunnen u helpen met de content marketing van uw bedrijf.

Systeemonafhankelijk en kosteneffectief
LAB's model is 100% systeemonafhankelijk; wij koppelen onze methodiek aan elk
meetsysteem of passen onze sensortechnologie (en netwerk) toe om uw binnenklimaat in
kaart te brengen. Indien uw bestaande meet- of gebouwbeheersysteem mogelijkheden
biedt om informatie over de luchtkwaliteit te verzamelen dan pluggen we hier uiteraard
op in. LAB's sensoren maken gebruik van het draadloze LoRa-netwerk en zijn overal in
Nederland inzetbaar, hierdoor kunnen wij zeer kostenefficiënt en flexibel te werk gaan.

"We verbeteren de
werkomgeving en
gezondheid terwijl we de
kosten reduceren."

Klimaatmetingen
Met moderne IoT-sensoren monitoren wij de luchtkwaliteit van kantoren. Onze sensoren
gebruiken een nieuw draadloos netwerk om de meetgegevens direct naar het internet te
versturen, alle meetdata is hierdoor realtime in de cloud beschikbaar.
Wij meten temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, lichtsterkte, het aantal bewegingen in de
ruimte én het geluidsniveau. Het verzamelen van al deze meetgegevens geeft veel
nieuwe informatie over de kwaliteit van het binnenklimaat van uw gebouw en de
prestaties van het klimaatsysteem. Daarbij worden werkpatronen, energieverliezen en
installatiegebreken heel scherp zichtbaar, zeker als wij over een aantal seizoenen
metingen verrichten.

Online dataplatform en dashboard
Wij werken met een betrouwbaar en zeer stabiel dataplatform dat via een internetbrowser
toegankelijk is voor elk apparaat (telefoon, desktop, tablet). De meetgegevens worden
hier gevisualiseerd in een overzichtelijk dashboard en zijn zo zeer eenvoudig en realtime
te raadplegen.

Onderhoud en prestaties klimaatinstallatie
De klimaatinstallaties van uw gebouwen die zorgen voor voldoende frisse lucht en
comfort hebben vakkundig onderhoud nodig. Belangrijk is bijvoorbeeld het periodiek
vervangen of reinigen van de filters van de luchtbehandelkasten. Gebeurt dit wel
professioneel en jaarlijks? Onze metingen geven inzichten in de staat van onderhoud van
de ventilatiesystemen en kunnen ook na een verbouwing controleren of de luchtbalans
nog in orde is. Wij kunnen het gesprek met uw installateur aangaan of de installatie
onafhankelijk voor u controleren.

Verbouw en veranderingen in ruimtegebruik
Na een verbouwing van uw kantoor is het belangrijk de bouwfysische aspecten van het
bouwgebied te controleren om een gezonde werkomgeving voor uw medewerkers te
waarborgen. Onze technologie is hiervoor bij uitstek geschikt (goedkoop en
draadloos/flexibel); dezelfde meetapparatuur kan ook worden gebruikt om bij oplevering
en na in gebruikname te kijken of de luchtvochtigheid en temperatuur in orde zijn en er
onder andere voldoende ventilatie is aangebracht. U krijgt hiermee meer grip op het
bouwproces en eventuele oplevergebreken. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Energieverbruik
Wij zien het tijdstip waarop de verwarming aanslaat, hoe lang het duurt voordat het
gebouw is opgewarmd en ook weten wij wanneer en welke ruimten worden gebruikt.
Door al deze gegevens met elkaar te combineren is er vrijwel altijd een energiebesparing
mogelijk. Wij controleren of er niet onnodig in het weekend en vakanties wordt gestookt
en of de verlichting niet blijft branden als niemand in het pand aanwezig is.
Deze inzichten kunnen direct bijdrage aan lagere energiekosten en zijn goed voor het
milieu. Wij weten op welke knoppen uw installateur moet drukken om de
klimaatinstallatie 100% af te stemmen op uw gebruik. U kunt dit aan ons uitbesteden.

Bezettingsgraad en meer
Doordat wij het aantal bewegingen in ruimten meten (deze optie kan ook worden
uitgeschakeld) zien wij precies hoe vaak ruimten/kantoren worden gebruikt. Deze
informatie kan nieuwe input bieden voor het (meerjaren)huisvestingsplan en bijdragen aan
een duurzaam en efficiënt gebruik van uw gebouwen. Informatie over het gebruik van
verschillende ruimten in het weekend en zelfs hoe vaak én lang de schoonmaakdienst in
de kantoren is geweest kunnen wij voor u aanleveren.

Geluidsniveau op kantoren
Medewerkers worden dagelijks blootgesteld aan veel lawaai. Een hoge geluidsbelasting
wordt als zeer vermoeiend ervaren en is een veroorzaker van stress, Door het
geluidsniveau over een langere periode te meten en informatie te verzamelen kunnen wij
u helpen maatregelen te nemen. De metingen geven niet alleen informatie over het door
medewerkers geproduceerde geluid, maar kunnen ons ook iets vertellen over de
akoestiek van de ruimte. De nagalmtijd moet namelijk binnen bepaalde normen liggen.
Met geluiddempende materialen kunnen hierin eenvoudig verbeteringen worden
gerealiseerd. Inzicht in de meetwaarden over het geproduceerde geluid kunnen helpen
om minder aan teveel omgevingsgeluiden te worden blootgesteld. Ook het toepassen
van andere werkvormen of afspraken met het team kunnen bijdragen om het
geluidsniveau te reduceren.

Fijnstof in kantoren
Veel kantoren staan op plaatsen waar zo veel fijnstof in de buitenlucht zit dat fijnstoffilters
de luchtkwaliteit in de kantoorgebouwen op peil moeten houden. Om te voorkomen dat
medewerkers worden blootgesteld aan te hoge fijnstofconcentraties, bijvoorbeeld
veroorzaakt door onvoldoende of niet professioneel onderhoud van de filters, meten onze
sensoren fijnstof in kantoren. Bij overschrijding van de concentraties kunnen wij een
actieplan opstellen.

Bedienen van het ventilatiesysteem
Voor een optimale bediening van het ventilatie-/verwarmingssysteem kunnen wij samen
met u per ruimte een gebruiksaanwijzing of instructiekaart opstellen. In gebouwen is
weinig kennis over hoe het ventilatiesysteem moet worden gebruikt en welke effecten dit
heeft op de luchtkwaliteit en CO2-overschrijdingen. De klimaatmetingen geven ons
hiervoor voldoende inzichten.

Werkbeleving en cultuur
Door ons onderzoek in de beleving van medewerkers kunnen ook andere invloeden
zichtbaar worden die impact hebben op de prestaties. In het rapport worden deze
bevindingen benoemd, waarna we met u in gesprek gaan over hoe dit met u team kan
worden aangepakt.
Verandering in werkcultuur, team training of persoonlijke coaching zijn hierbij mogelijke
oplossingen. Learn Adapt Build heeft een team van experts die bij complexe thema's
organisaties kunnen helpen dieper in de menselijke kant van uw bedrijf te duiken.

Module A - Gezonde Kantoren Scan
Scan: € 5200 (8 weken)
Verbetertraject: € 8900 (1 kwartaal)

Module B - Online Scan
Scan: € 2700 (4 weken)

Wij komen bij u langs om de sensoren te
installeren en gaan met u in gesprek. Wij laten u
realtime de meetgegevens zien en leggen het
gebruik van het dataplatform uit. We plannen
een team kick-off en lichten het
medewerkersonderzoek toe. Met de
verzamelde informatie (klimaatmetingen en
onderzoek) geven wij in een vervolggesprek
inzichten en oplossingen. Tenslotte ontvangt
een rapport met aanbevelingen.

Wij sturen de sensoren naar u op en geven u
online instructie over de installatie en het
gebruik van het cloudplatform. Wij lezen op
afstand de meetgegevens uit en geven u in een
Skype-gesprek verbetervoorstellen. De
vragenlijst kan online worden ingevuld.

In het verbetertraject gaan wij een stap verder
en begeleiden u en uw team om aanbevelingen
in uw organisatie te implementeren en impact
en de resultaten te meten.
Levering Gezonde Kantoren Scan
- Klimaat- en geluidssensor + installatie
- Kennismakingsgesprek op locatie en uitleg
over gebruik dataplatform
- Team kick-off en toelichting onderzoekstraject
- Online medewerkersonderzoek + instructie
- Vervolggesprek op locatie over de
meetresultaten en aanbevelingen
- Rapport met aanbevelingen
Verbetertraject
- Begeleiding aanbevelingen en meten impact
- Eindrapport met resultaten
Sensoren rouleren
Door de sensoren te laten rouleren kunnen wij
gezamenlijk veel ruimten monitoren én kosten
besparen.
Extra's;
- Klimaatsensoren
- Geluidssensoren
- Fijnstofsensoren
- Koppelen eigen meetsysteem
- Gebruiksaanwijzing klimaatinstallatie
- Controle ventilatiesysteem
- Controle na oplevering verbouw
- Cultuurassessment en cultuurverandering
- Marketing & communicatie

Levering Online Scan
- Klimaat- en geluidssensor (per post)
- Online installatie-instructie sensoren en
gebruik cloudplatform (Skype)
- Online medewerkersonderzoek + instructie
- Online consults over meetresultaten en
aanbevelingen (Skype)
- Beknopt onderzoeksrapport
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