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De zakelijke werkomgeving is ont-
daan van alle franje en extra's die
de aandacht voor het werk kunnen
afleiden. Voor een buitenstaander is
de zakelijkheid van de werkplek
zelfs éên van de opvallendste ken-
merken die de werksituatie van de
privé-situatie onderscheidt. Gezel-
ligheid en alles wat aan ontspan-
ning doet denken is vaak uit de
werkplek verdwenen, met als doel
de aandacht op het werk te richten
en de produktiviteit zo hoog moge-
lijk te maken.
Met het verdwijnen van de natuur-
lijke situatie is ook de mogelijkheid
van herstel op het werk verdwenen.
De werkplek is verzakelijkt en te-
ruggebracht tot een ruimte waar: zo

veel mogelijk gepresteerd moet wor-
den. Herstel is iets wat de werkne-
mer vooral in de privé-situatie moet
regelen. Alleen in kantines en ande-
re gemeenschappelijke ruimten is
nog iets van de natuurlijke situatie
en wat gezelligheid terug te vinden.
Dat is niet toevallig, omdat de pau-
zes die in deze ruimten plaatsvinden
uitdrukkelijk voor het herstel van
de werknemer bedoeld zljn. Daar-
naast zijn verkoopruimten vaak
comfortabel en natuurlijk ingericht,
maar dat is vooral om de klanten
gunstig te stemmen.

Extra capaciteit
Het is bekend, wetenschappelijk on-
derzoek bevestigt dat keer op keer,
dat de natuur veel mogelijkheden
tot lichamelijk en geestelijk herstel
in zich bergt. De vraag is daarom in
welke mate de werkplek aan de
hand van natuurlijke elementen
verbeterd kan worden. Met name de

inrichting van de werkplek lijkt ge-
makkelijk aan te passen door het
plaatsen van planten. ALs het inder-
daad zo is dat werknemers daardoor
een betere conditie krijgen en beter
gaan presteren omdat zij zich op het
werk meer thuis voelen, kan men
zic}r' afvragen of deze mogelijkheden

niet vaker door bedrijven en instel-
lingen benut kunnen worden.
Het plaatsen van planten in de
werksituatie kan dus mogelijk een
gunstige uitwerking op de werkne-
mers hebben, omdat daarmee de na-
tuur en de mogelijkheden voor her-
stel rechtstreeks in de werksituatie
worden gebracht. Het is echter nog
de vraag ofeen dergelijk verband,
wetenschappelijk gezien, aanwezi g
is. Om deze gedachte verder uit te
werken bereiden medewerkers van
het Nederlands Instituut voor Ar-
beidsomstandigheden Nre in op-
dracht van het Produktschap voor
Siergewassen een onderzoek voor,
met als doel de effecten van planten
op het werk vast te stellen. Het gaat
dan vooral om de mogelijkheden die
werknemers krijgen om tijdens het
werk te herstellen, zodat zij met de-
ze extra capaciteit beter kunnen
presteren en minder vermoeid naar
huis gaan.

Positieve effecten
Voordat tot dit onderzoek besloten
werd, is eerst gekeken ofer in de in-
ternationale onderzoeksliteratuur
aanwijzingen zijn dat de natuur her-
stelmogelijkheden heeft. Dat blijkt
inderdaad het geval. Zois er bijvoor-
beeld veel wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar de effecten van
het verblijven in de natuur. De re-
sultaten van dit soort onderzoek ge-

ven aan dat er sprake is van een
gunstig effect op de gespannenheid
van werknemers bij een tijdelijk ver-
blijf in de natuur. Daarnaast is veel
onderzoek gedaan naar de voorkeu-
ïen van mensen om in een natuurlij-
ke omgeving te wonen. Hieruit blijkt
dat mensen een duidelijke voorkeur
hebben voor het leven in een gebied
met veel bomen en planten. Stedelij-
ke gebieden met weinig groen heb-
ben niet de voorkeur. Het blijkt zelfs
dat automobilisten onbewust omwe-
gen maken als zij daarmee door een
groene omgeving kunnen rijden.

Een belang:rijk kenmerk dat bij der-
gelijk onderzoek naar voren komt, is
dat niet alleen veel groen maar ook
een wijds uitzicht erg belangrijk is.
Vanzelfsprekend zijn ook de gunsti-
ge effecten van het physiek omgaan
met planten al lang onderzocht, met
name als het gaat om mensen die
daar relatief weinig mee in aanra-
king komen, zoals gevangenen, be-
jaarden, blinden, geestelijk gehandi-
capten en revalidatiepatiënten. Niet
alleen het verblijven in de natuur,
maar zelfs ook een mooi uitzicht uit
het raam blijkt gunstige effecten te
hebben. Uit een onderzoek bij pa-
tiënten die herstelden van een ope-
ratie, blijkt dat patiënten in een ka-
mer met uitzicht op een park met
bomen beter herstelden dan patiën-
ten met een uitzicht op een muur.
De eerste groep had gemiddeld min-
der pijnstillers nodig, werd positie-
ver door de medische en verpleeg-
kundige stafbeoordeeld en bleek ge-
middeld korter in het ziekenhuis te
verblijven. Ook bij gevangenen bleek
dat degenen die verbleven in een cel
met een raam dat uitkeek op de om-
ringende velden of bossen, minder
vaak de hulp inriepen voor gezond-
heidsproblemen dan degenen die
door hun raam op de binnenplaats
keken.

Waarom gunst¡g?
Wetenschappers hebben geprobeerd
te verklaren waarom mensen zo veel
baat kunnen hebben bij de aanwe-
zigheid van natuur. Er zijn daarvoor
ten minste vier soorten verklaringen
gevonden.
De eerste groep van verklaringen
gaat ervan uit dat de natuur zelf
rustgevende eigenschappen heeft,
die het welbevinden bevorderen en
de stress verminderen. Een tweede
groep verklaringen zegt het omge-
keerde. De natuur is niet rustge-
vend, maar trekt juist op een indrin-
gende manier de aandacht. Daar-
door vergeten de mensen hun dage-

Natuurlijke s¡tuat¡e leidt tot minder gespannenheid

De meeste mensen weten intuitief dat de natuur een pos¡t¡e-
ve ¡nvtoed heeft op hun stemm¡ng en beleving. Door in de
natuur te verbliiven, herstellen zii van de onrust en stress
van het dagelijks leven. Het is n¡et voor n¡ets dat vakantie-
bestemmingen biina alt¡¡d op moo¡e, natuurl¡ike lokaties
gelegen ziin. Deze plekken ziin biina tegengesteld aan de op
prestat¡e en produktie ingestelde zakeliike werkomgev¡ng.
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De eerste resultaten van het onder-
zoek naar planten in de werksituatie
worden gepresenteerd op het interna-
tionaì congles'Plants for people' (23

november, Congresgebouw Den
Haag). Op dit congres zullen sprekers
uit verschillende landen (o.a. Verenig-
de Staten, Verenigd Koninlrijk, Noor-
wegen, Nederland) verslag doen. Dit
congres, onder voorzitterschap van
prof. dr. P.A. Vroon, is bedoeld voor
artsen voor arbeid en gezondheid,
e&o-deskr¡ndigen, andere arbo-mede-
werkers, personeelsfunctionarissen,
facility managers en iedereen die in
het beilrijfsleven te maken krijgt met
gezondheids- en produktiviteitswagen
van personeel. De voertaal tijdens het
congres is Nederlands met simultaan-
vertalìng val en naar Engels, Duits
en Noors. r

Ìijkse problemen en beslommerin-
gen, waardoor zij herstellen van de
vermoeidheid daarvan. Een derde
gToep van verklaringen gaat uit van
het leren van mensen. In vakanties
en weekeinden komen zij vaaktot
rust in een natuurlijke omgeving.
Daardoor leren mensen dat zij voor-
al in een dergelijke omgeving tot
rust komen, waardoor zij vervolgens
vanzelf tot rust komen bij het zien
van een natuurlijke omgeving. Een
laatste groep verklaringen hangt sa-
men met de evolutie-theorie. De
mens heeft miljoenen jaren in een
natuurlijke omgeving geleefd, waar-
door de soort zich is gaan aanpassen
aan de omgeving. Nu heeft men die
natuurlijke omgeving in feite nodig
om zich op zijn gemak te voelen.
Wat er precies in de mens verandert
is nog lang niet allemaal onderzocht.
In ieder geval blijkt uit onderzoek
dat mensen in een natuurlijke situ-
atie sneller die hersen-activiteit krij-
gen, die met ontspanning gepaard
gaat (meer alpha golven). Daarnaast
krijgen mensen in een natuurlijke
situatie een lagere hartslagfrequen-
tie, een gunstiger huidweerstand,
een lagere bloeddruk en minder
spierspanning. Dit zijn allemaal in-
dicaties dat iemand minder gespan-
nen is. Uit onderzoek waarbij men-
sen zelfklachten kunnen aangeven,
blijkt dai zij in een natuurlijke situ-
atie minder stress-, angst- en boos-
heidsklachten en meer positieve ge-
voelens en kalmte aangeven.

Werksituatie
Voorgaand onderzoek gaat vooral
over de natuur zelf.Hel is echter
maar de vraag ofhet plaatsen van
planten in de werksituatie ook een-
zelfde effect zal hebben. Daar zijn
wel aanwijzingen voor, al is er mo-
menteel nog geen direct onderzoek
bekend. Wel blijkt uit onderzoek
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naar werksituaties waar geen ra- mers en verblijfruimtes in de ge-

men zijn, dat werknemers hier een zondheidszorg. Doordat de patiënten
afkeer van hebben en dat dergelijke in een wachtkamer met veel planten
situaties stress veroorzaken. Werk- tot rust komen, ztjn zlj minder ge-
nemers geven over het aÌgemeen de spannen en daardoor verbeteren de
voorkeur aan werkruimten met een werkomstandigheden van het ge-

vrij uitzicht op een natuurlijke vege- zondheidszorg-personeel. Ook het
tatie. Werknemers in werkruimten voorbeeÌd van de gevangenissen
met weinig uitzicht naar buiten, duidt op werksituaties waaraan
blijken meer foto's met natuurge- planten een positieve bijdrage kun-
zichten op te hangen dan werkne- nen leveren.
mers die wel in een werkruimte met
een goed uitzicht werken. Uit de De auteurs
ruimtevaart is bekend dat astronau- Drs. John Klein Hesselinh en dr. Lili.on.e
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Amerikaanse ruimtevaard"r. *uurl-
Al dit soort onderzoek heeft ertoe
geleid dat de overheid regels heeft
opgesteld ten aanzien van het wer-
ken in inpandige ruimten.
Onderzoek naar planten in de werk-
situatie lijkt dus belangrijke nieuwe
inzichten op te kunnen leveren. Het
aardige van dergelijk onderzoek is
dat er nu eens niet naar de negatie-
ve aspecten van de werksituatie ge-
keken wordt, maar juist naar de po-
sitieve. Dergelijk onderzoek, waarbij
de werkplek beter op de werkende
mens wordt afgestemd, kan gunstige
gevolgen hebben voor zowel de

werknemers als de werkgevers.
Werknemers kunnen door de aanwe-
zigheid van herstel-bevorderende
elementen meer profrteren van een
goede conditie tijdens hun werk,
maar kunnen daardoor ook meer
uitgerust aan hun vrije tijd begin-
nen. Werkgevers kunnen door een
verbeterde conditie van de werkne-
mers proflrteren van een hogere pro-
duktiviteit. De kosten-baten afwe-
ging is al snel in het voordeel van de
natuurlijke werksituatie. Een reduc-
tie van enkele dagen ziekteverzuim,
zal voor de werkgever al snel meer
opleveren dan de kosten voor het
aanbrengen en onderhoud van de
planten. Ook een produktiviteitsver-
betering doordat werknemers gemo-
tiveerder werken, zal al snel meer
opleveren dan de kosten die met het
veranderen van de werksituatie ge-
moeid zijn.
Vanzelfsprekend zijn er bij deze
nieuwe gedachten nog veel prakti-
sche problemen op te lossen. Zo zal
men in veel fabrieken en werkplaat-
sen niet staan te springen om plan-
ten, al is het alleen maar dat ze mo-
gelijk de veiligheidssituatie in ge-
vaar kunnen brengen. Daarom is
het onderzoek voorlopig eerst ge-
richt op de kantoorsituatie.
Vanzelfsprekend zijn er ook andere
werksituaties waar planten een
gunstig effect kunnen hebben. Een
bekend voorbeeld zijn de wachtka-
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