
Het optimale akoestische ontwerp
Een evaluatiemethode vanuit psychoakoestisch perspectief



GOEDE
AKOESTIEK

Een goede geluidsomgeving helpt gezondheid, welzijn en  

concentratievermogen van kantoormedewerkers te verbeteren. 

Productiviteit en omzet worden hierdoor positief beïnvloed. 

Toch is een slechte akoestiek nog steeds de grootste klacht binnen

kantooromgevingen. Het leidt niet alleen tot ontevredenheid  

bij werknemers, maar zorgt ook voor stress, vermoeidheid, sociale  

isolatie, irritaties en een hoger ziekteverzuim.



HOE 
ERVAREN 
WE
GELUID?

Dit hangt af van diverse factoren:

• Persoonlijkheid

• Activiteit

•   Ervaren controle en  
voorspelbaarheid

• Ontwerpkenmerken

• Persoonlijke factoren

• Plek waar gewerkt wordt



EEN NIEUWE 
EVALUATIEMETHODE

Ecophon heeft een methode ontwikkeld die de  

meest optimale akoestische omgeving voor uw  

organisatie in kaart brengt. U krijgt inzicht in:

Fysieke omgeving

Werkactiviteiten

Persoonlijkheids-
kenmerken

Werkomgeving en
akoestische producten

Lay-out en
zonering

Etiquette en
gedragsregels

Individuele
factoren

Akoestische
materialen

Ontwerp en
Architectuur

Organisatie
management

Training & Change
management

EVALUATIE ADVIESOPLOSSING



door middel van 3 stappen…

STAP 1
Invullen van  

een vragenlijst door  
uw medewerkers

STAP 3
Diagnose en advies

(Denk aan een
Sound Policy, ontwerp-

oplossingen en workshops
met medewerkers)

STAP 2
Uitgebreide analyse  

n.a.v. de vragenlijsten  
door Ecophon met  

benchmark vanuit een  
internationale database  

EEN NIEUWE 
EVALUATIEMETHODE



ONTWERP VÓÓR GEBRUIK TOOL



ONTWERP VÓÓR GEBRUIK TOOL

1  Betonnen plafond. 2 Harde wanden en vloeroppervlakken die geluid reflecteren. 3 Vergadertafels bij  
vaste werkplekken. 4 Geen visuele privacy of rustige zones. 5 Enkel glas afscheiding. 6 Printers in open  
werkomgeving. 7 Informele ontmoeting in open werkomgeving. 8 Harde vloer.



ONTWERP NA GEBRUIK TOOL



ONTWERP NA GEBRUIK TOOL

1  Absorberende plafondeilanden. 2 Zachte diffuse wanden. 3 Visuele privacy. 4 Absorptie op de wand en  
dubbel glas. 5 Printers niet langer in open werkomgeving. 6 Informele ontmoetingsruimte is afgeblokt van de 
open ruimte. 7 Vloerbedekking. 8 Stilte ruimtes. 9 Absorptie op wanden en tussen de ontmoetingsplekken.



•  Deze evaluatiemethode geeft een  

beeld waar eventuele uitdagingen of 

knelpunten zitten op het gebied van uw 

werkplek strategie en de akoestiek;

•  Het is een vrijblijvende manier om  

de effectiviteit van uw huidige werk-

omgeving in kaart te brengen;

•  U krijgt een overzicht van de kwaliteit 

van uw organisatie ten opzichte van  

organisaties wereldwijd;

•  Het kan vanuit uw naam/bedrijfsnaam 

naar medewerkers in uw organisatie 

gestuurd worden.

OP NAAR EEN 
OPTIMALE 
WERK OMGEVING



MEER WETEN?

Neem contact met ons op en krijg inzicht in de kwaliteit en 

effectiviteit van uw werkomgeving.

yvette.tietema@ecophon.nl

tel. +31 (0)6 1187 43 45

www.ecophon.nl/kantoren

linkedin.com/yvettetietema


