
Hoe zorg je voor een 
goed klimaat in je bedrijf?

Koud of warm? 
Hoe prettiger het binnenklimaat, hoe hoger de productiviteit op de werkvloer. Houd dus 
rekening met de (fysieke) arbeid op de werkplek. 

• Werkplaats: veel fysieke arbeid dus een lagere temperatuur is prettig. In de 
winter is dat tussen de 16° en 22°C en in de zomer tussen de 21° en 25°C.

• Receptie: veel zittend werk, dus een hogere temperatuur is prettig. In de 
winter is dat tussen de 20° en 24°C en in de zomer tussen de 23° en 26°C.

Vermijd tocht!
• Probeer de roldeuren zo snel mogelijk te sluiten.
• Tip: rijd aan het einde van de werkdag de voertuigen naar de gewenste brug. 

Zo hoeft de roldeur de volgende ochtend niet meteen geopend te worden.

Praktische oplossingen
• Isoleer het pand om te warme of te koude werkruimtes zoveel mogelijk te voorkomen.
• Breng zonwering aan. 
• Krachtige afzuiginstallaties in het dak kunnen in de zomer voor verkoeling in de 

werkplaats zorgen. 
• Denk na over de plaatsing van de werkplekken in de ruimte. Zet bijvoorbeeld de 

receptionist niet in de directe omgeving van een deur en zorg dat de magazijn-
medewerker een afgesloten ruimte heeft waar de temperatuur apart te regelen is.

Is het werken bij een (te) hoge of een (te) lage temperatuur niet te vermijden? 
• Stel (bedrijfs)kleding beschikbaar die bijdraagt aan het behoud van een comfortabele

lichaamstemperatuur bij medewerkers, zoals (thermo)ondergoed of doorwerkjassen
bij koude werkomstandigheden.

• Zorg voor taakroulatie door werknemers te laten wisselen van werkzaamheden 
gedurende de werkdag en zorg voor regelmatige pauzes met voldoende drinken. 

Verbouwplannen? Houd rekening met het volgende:
Om voor iedere werkplek het gewenste klimaat te kunnen instellen is het belangrijk dat
per werkplaats de verwarming, de ventilatie en koeling los van elkaar in te stellen en te
regelen is. De meest effectieve wijze van klimaatbeheersing is vloerverwarming.
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