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Gebouwstandaarden voor
vitaliteit en gezondheid
Nieuwe standaarden: een disruptief model?
of normale praktijk?
Wim Pullen
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PUBLIEKRECHTELIJK & PRIVAATRECHTELIJK
Overheid beschermt werknemer in arbeidssituatie
Arbowet art 3 lid 1:
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid
verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke
arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele
dienstverlening, het volgende in acht neemt: 6 onderwerpen a t/m f
Bv Sub c:
de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen
alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke
eigenschappen van werknemers aangepast;
Art 3 lid 2 De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht
op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
Bron:https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01
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PUBLIEKRECHTELIJK & PRIVAATRECHTELIJK
›
›
›
›
›

Gelet op de stand van de wetenschap en dienstverlening...
Nieuwe inzichten / Oude inzichten?
Normalisatie en certificering zijn bijzondere technieken van zelfregulering,
waarbij commerciële partijen vaak een grote rol spelen.
Normalisatie: het standaardiseren van methoden waarmee de prestaties
van een product worden bepaald
Certificering is een bijzonder type van toezicht (en handhaving) waarbij
een certificaat als bewijs dient dat aan bepaalde eisen is voldaan.
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PUBLIEKRECHTELIJK & PRIVAATRECHTELIJK
›
›

›

Citaat van Richard Neerhof (1):
“Conformiteitsbeoordeling/certificering
kan alleen functioneren als zij
betrouwbaar is.
Daarvoor is nodig dat de instanties die
conformiteitsverklaringen afgeven
voldoen aan eisen van
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en
technische bekwaamheid. Het
beoordelen of aan deze eisen wordt
voldaan heet accreditatie”.
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PUBLIEKRECHTELIJK & PRIVAATRECHTELIJK
›
›
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Citaat van Richard Neerhof (2):
“Normalisatie en certificering /
conformiteitsbeoordeling kunnen geschikt
zijn als ondersteuning voor vervulling van
overheidstaken.
De kracht ervan is gelegen in expertise en
het nemen van verantwoordelijkheden
door private partijen zelf”.
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PUBLIEKRECHTELIJK & PRIVAATRECHTELIJK
›
›

Citaat van Richard Neerhof (3):
“Maar in een democratische rechtsstaat is
het dan wel zaak dat overheden in beeld
hebben of normen en
conformiteitsbeoordelingen
daadwerkelijk bijdragen aan het
realiseren van publieke belangen”
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VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR TOEPASSERS
VAN WELL, FITWEL, ETC
›
›
›
›

Overheid zelf als opdrachtgever van gebouwen (Rijksvastgoedbedrijf)
moet rapporteren over bevindingen
Gebruikers moeten kritisch zijn op eigen motieven bij gebruik van
marktstandaarden Wat is de waarde van de certificaat aan de voordeur?
Verklaring van aanbieders diensten op basis van Terms of Use van hun
favoriete product
Twee voorbeelden...>>
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WELL BUILDING STANDARD, TERMS OF USE: VOORBEELD
›

›

IWBI’S ACTIVITIES, THE WELL BUILDING STANDARD AND WELL
COMMUNITY STANDARD (AND VERSIONS THEREOF) DO NOT CONSTITUTE
THE PRACTICE OF MEDICINE OR THE PROVISION OF ANY PROFESSIONAL
HEALTHCARE SERVICES, DIAGNOSIS OR TREATMENT.
IWBI’S ACTIVITIES, THE WELL BUILDING STANDARD AND WELL
COMMUNITY STANDARD (AND VERSIONS THEREOF) DO NOT IN ANY WAY
GUARANTEE, CERTIFY, WARRANT OR IMPLY THAT SUCH PROJECT OR
PORTFOLIO WILL MAKE OCCUPANTS HEALTHY OR HEALTHIER, OR PROVIDE
ANY BENEFIT TO OCCUPANTS WHATSOEVER.
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FITWEL* TERMS OF SERVICE: EEN VOORBEELD
›

The Services are controlled, operated and administered by CfAD from its
offices within the United States. CfAD makes no representation that the
Services are appropriate or available for use at other locations outside the
United States, and access to the Services from territories where the
Services are illegal is prohibited. If you access the Services from a location
outside the United States, you are responsible for compliance with all local
laws.

*FITWEL & Design is a registered trademark of the U.S. Department of
Health & Human Services (HHS).
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TOT SLOT
›
›
›
›

Publiek en privaat kunnen bij voldoende openheid en bereidheid te delen
veel van elkaar leren.
Daardoor rechtszekerheid voor burgers & werknemers vergroten
Je wordt er niet gezonder door!
Er ligt verantwoordelijkheid bij beide partijen:
» Overheid om open te staan voor...
» Toepassers en opdrachtgevers om te rapporteren.

Voorstel:
Volgend HF congres: een inhoudelijke bijeenkomst met resultaten.
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