
 
Veilig terug  
naar kantoor

...brengt ideeën tot leven

De afgelopen weken riep de overheid vanwege het Corona-virus op om zo veel
mogelijk vanuit huis te werken. Dat zal ook de komende maanden nog het geval
zijn. Toch bestaat er de behoefte om ook fysiek bij elkaar te komen. Voor de een
is de reden de behoefte aan sociaal contact, voor de ander omdat er thuis geen 
optimale werkplek is. Een ding staat vast: als de kantoren weer opengaan,
heeft u te maken met de 1,5 meter maatregel om verspreiding van het
Coronavirus te beperken.

Er is al veel geschreven over hoe het kantoor kan worden ingericht. Door algemene maatregelen, zoals
het beperken van het aantal werkplekken of een routeplan in het kantoor met bijbehorende bewegwijzering. 
En door hygiënische maatregelen, zoals het verhogen van de schoon maakfrequentie of het gebruik van 
desinfecterende middelen. Maar is er bij het maken van de plannen ook nagedacht over de installaties in het 
gebouw en hoe die kunnen bijdragen aan een veilige omgeving voor de gebouwgebruikers?



 

 

 

De gebouwinstallaties:
virusverspreider of virusbestrijder?

Gebouwinstallaties zijn het hart,
longen en brein van het heden-
daags gebouw. En net zoals het
menselijk lichaam kunnen deze
installaties het virus verspreiden
of juist bestrijden. Met de komst
van COVID-19 zijn de spelregels
veranderd. Wat eens een
energiezuinige oplossing was,
is nu een mogelijke bron van
verspreiding van het virus.
Denk aan luchtrecirculatie,
warmteterugwinning en het wel
of niet bevochtigen van ventilatie-
lucht (COVID-19 in relatie tot
gebouwen, Franchimon).

Daarnaast heeft de 1,5 meter
samenleving grote impact op
het gebruik van de gebouw-
installaties. Is een gebouw nog
wel optimaal te gebruiken als er
nog maar twee personen in een
lift kunnen in plaats van tien?
U houdt netjes 1,5 meter afstand
in de vergaderruimte maar
heeft dit zin als deze ruimte
onvoldoende is geventileerd?

Met de Deerns COVID Quick Scan helpen wij u om uw 
gebouw op korte termijn virusbestendig te maken 
voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw 
gebouwgebruikers.

De Deerns COVID Quick Scan
Met deze quick scan weet u binnen een week welke stappen u 
kunt ondernemen om uw gebouwinstallaties virusbestendig te 
maken. Wij pakken dit op de volgende manier aan.

Allereerst bezoeken wij uw gebouw en analyseren de gebouw-
installaties op de terugkeer van uw medewerkers, de 1,5 meter
samenleving en virusbestendigheid. Hierbij focussen wij ons op de
volgende onderdelen:
� liftinstallaties
� klimaatinstallaties en luchtkwaliteit
�  gebouwgebruik en smart building

Vervolgens brengen onze experts de risico’s binnen deze 
onderdelen in kaart en adviseren wij u welke stappen u kunt 
ondernemen om deze risico’s te mitigeren. Ook onderzoeken wij 
de mogelijkheden van het gebouw om bij te dragen aan het actief 
bestrijden van het virus. U ontvangt hiervoor een bondig en helder 
rapport waarmee u direct op een intelligente manier actie kunt 
ondernemen.

Indien gewenst stellen wij op basis van dit rapport een werk-
omschrijving op die door een installateur kan worden gebruikt om 
de geadviseerde maatregelen uit te voeren. Om uw medewerkers 
ook in de toekomst te beschermen tegen virussen kan de 
opdracht worden uitgebreid met een periodieke verificatie van uw 
kantoor. Dit doen wij door een controle van de gebouwinstallaties 
en door metingen van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en aanwezigheid.
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De gebouwinstallaties:  
virusverspreider of virusbestrijder?

Lifteninstallaties
Onze experts op het gebied van transport en logistiek voeren op 
basis van de liftsituatie in uw gebouw een liftsimulatie uit. Dit maakt 
direct inzichtelijk wat de consequenties zijn van 1,5 meter afstand 
voor de verticale doorstroom in uw gebouw zoals wachttijden. 
Vervolgens bieden wij u een plan van aanpak dat leidt tot een 
verbeterde doorstroom. Denk hierbij aan:

�  Slim inregelen  
Wij adviseren u hoe u uw liften slimmer kunt inregelen voor de 
nieuwe situatie door bijvoorbeeld enkele bestemmingen af te 
sluiten of het toewijzen van liften aan specifieke zones;

�  Gebruik aanpassen  
Op basis van de liftsimulatie en gebouwplattegrond en de 
gewenste bezetting adviseren wij u welke maatregelen u kunt 
nemen met betrekking tot gebouwgebruik om de doorstroom te 
bevorderen. Denk aan het gefaseerd naar kantoor komen, het 
splitsen van inkomend en uitgaand verkeer over verschillende 
lagen om tweerichtings verkeer in de lobby’s te voorkomen, het 
openen van trappenhuizen en het fysiek markeren van 
wachtposities met stippen en pijlen op de vloeren.

Klimaatinstallaties en luchtkwaliteit
Het COVID-virus kan zich verplaatsen via de lucht. De grotere
deeltjes komen snel op de grond terecht, maar de kleinere
(lichtere) deeltjes blijven langer in de lucht. Om het risico van het
inademen van deze deeltjes te beperken is, naast de 1,5 meter
afstand, voldoende verse en schone lucht belangrijk. Onze experts
analyseren uw klimaatinstallaties en brengen mogelijke
verspreidingsrisico’s in kaart. Vervolgens bieden wij u een
oplossing op maat over wat u kunt doen om deze punten aan te
pakken en uw klimaatinstallatie virusbestendig te maken. Wij doen
dit op een intelligente manier, waarbij veiligheid voorop staat
zonder (te veel) concessies te doen op het gebied van energie-
besparing. We combineren onze kennis over installaties in de zorg
en clean technology met onze kennis over gebouwinstallaties van
commercieel vastgoed. Denk aan de volgende maatregelen.

 

 

 

 

� Slim inregelen
Haalt u het maximum uit uw ventilatiesysteem? Wij adviseren u
over het mogelijk slimmer inregelen van uw ventilatiesysteem en
het mogelijk aanpassen van het klokprogramma. (Start vroeger
met ventileren en ga langer door na de gebruikstijd van uw
gebouw);

� Recirculatie voorkomen
Voorkom recirculatie van virusdeeltjes door bijvoorbeeld het
(automatisch) sluiten van recirculatie kleppen. Wellicht is uw
luchtbehandelingskast voorzien van een warmtewiel voor
warmteterugwinning. Dit is mogelijk een verspreidingsrisico voor
recirculatie van virusdeeltjes. Wij adviseren u hoe hiermee om te
gaan zonder dat u te veel energie verliest;

� Filters
Wij onderzoeken of uw installatie geschikt is om speciale filters
toe te passen die virusdeeltjes kunnen afvangen en waar u deze
filters het beste kunt toepassen;

� Slim bevochtigen
Luchtvochtigheid heeft impact op het verplaatsen en neerslaan
van virusdeeltjes. Wij adviseren u hoe u de bevochtiging in uw
gebouw aanpast om het risico op verspreiding van virusdeeltjes
tegen te gaan.
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‘Start dagelijks vroeger 
met ventileren  
en ga langer door.’



Gebouwgebruik en smart building
Moderne gebouwen zitten vol met sensoren die kunnen bijdragen aan een gezonde en 
veilige werkomgeving. Wij helpen u de data op slimme wijze in te zetten en inzichtelijk te 
maken. Wij gebruiken deze data onder andere om u te helpen verantwoord, veilig en 
effectief gebruik te maken van uw vergaderruimtes. Hoewel u 1,5 meter afstand houdt, 
kunnen onvoldoende ventilatie en een ongunstige inblaasrichting toch leiden tot een 
verhoogd risico op virusverspreiding. Wij brengen de risico’s in kaart en helpen u de juiste 
oplossing te vinden.

�  Gebruik vergaderruimtes en bijeenkomstruimtes  
Onze smart building data-analisten kunnen op basis van het ventilatievoud,  
CO2-metingen (uitgeademde lucht) en ruimteafmetingen, bepalen hoeveel mensen 
tegelijkertijd op een veilige manier van een vergaderruimte gebruik kunnen maken en 
hoe lang. U ontvangt hierover van ons een concreet overzicht dat u direct kunt 
toepassen in uw kantoor.

�  Gebruik kantoorvloeren  
Wellicht richt u uw kantoorvloer opnieuw in op de 1,5 meter situatie. Wij adviseren u hoe 
rekening te houden met het ventilatiesysteem in relatie tot bijvoorbeeld inblaasrichting 
van de lucht en de locatie van de bureaus;

�  Virusbestendig in de toekomst  
Wij adviseren u over smart building oplossingen die mogelijk zijn op basis van uw 
gebouwbeheerssysteem en/of met aanvullende sensoren. Denk aan applicaties die via 
laptops, smartphones of gekleurde LED’s in het plafond inzicht geven in ruimtes met 
een verhoogd risico door real-time metingen van aanwezigheid en CO2.

Deerns Nederland B.V.
Anna van Buerenplein 21F
2595 DA Den Haag
088 3740000
www.deerns.nl

Prijs

De COVID Quick Scan 
bieden wij u aan voor 
€ 5.000,- tot een maximum 
oppervlak van 5.000 m2. 
Grotere opper vlakken zijn 
uiteraard ook mogelijk. 
Hiervoor bieden wij u graag 
een prijs op aanvraag.

Contact
Heeft u interesse in de Deerns 
Quick Scan of een vraag over dit 
onderwerp? Neem dan contact op 
met Hugo Jansen, telefoonnummer 
06 21 13 59 72. Of stuur een 
e-mail naar contact@deerns.com.

Met Deerns kunt u beschikken 
over een breed scala aan 
expertises: van installatietechnisch 
tot bouw fysisch adviseurs en 
van experts op het gebied van 
transport en logistiek tot smart 
building. Kijk voor meer informatie 
op www.deerns.nl.
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‘Sensoren kunnen bijdragen  
aan een gezonde en  
veilige werkomgeving.’ 


