
Iedereen weet: ‘meten is weten’. Maar hoe meet je nu dat mensen het kantoor waarin ze werken 
fijn vinden? En wat is precies fijn? TVVL-bedrijfslid Factor4 heeft daarvoor een tool ontwikkeld: de 
Comfortmeter. Johan Coolen van Factor4 vertelt meer over het bedrijf en de tool. 

“We hebben het bedrijf ruim 10 jaar geleden opgericht, inmiddels bestaat ons team uit acht senior 
consultants. We werken in de hele Europese Unie, onze thuismarkt is echter België en Nederland. “ 

Coolen signaleert dat Nederland koploper in Europa is als het gaat om een aandacht voor gezond-
heid in gebouwen. “Zeker in relatie tot productiviteit. Wij bese�en goed dat als werknemers zich 
prettig voelen in een gebouw, ze harder werken. En dat varieert van een gezond en comfortabel 
binnenklimaat tot zelfs een mooi uitzicht naar buiten. Ik kijk bijvoorbeeld uit op rustige straat met 
mooie bomen. Dat geeft mij een goed gevoel.”

Om gebouwbeheerders, verhuurders én CEO’s van bedrijven munitie mee te geven dat het gezond 
en comfortabel maken van gebouwen loont, heeft Factor4 een wetenschappelijk onderbouwde 
tool gerealiseerd. Zes internationale universiteiten hebben daarvoor hun input gegeven. “We 
kijken daarbij dus in eerste instantie niet naar de harde installatietechniek, maar naar hoe gebrui-
kers hun gebouw waarderen. In een enquête stellen we 59 vragen over zeven comfortaspecten: 
temperatuur, lucht, licht, akoestiek, individuele controle, layout van kantoor en onderhoud & 
netheid. Ook de persoon in kwestie is van belang, want vrouwen en mannen scoren deze aspecten 
behoorlijk verschillend.” 

Cruciale informatie
Met deze resultaten hebben facilitymanagers cruciale informatie in handen over hun gebouw en 
gebruikers, die vaak ook terug te leiden zijn naar gebouwinstallaties. In een voorbeeld laat Coolen 
zien dat het merendeel van de gebruikers in dit gebouw graag zelf hun klimaat willen regelen. “We 
maken steeds vaker gebouwen helemaal dicht, maar juist het niet zelf kunnen openen van ramen 
geeft een zeer negatief beeld over het gebouw bij medewerkers.” Vaak leggen de resultaten van de 
Comfortmeter vermoedens bloot die al langer heersen, weet Coolen. “Dankzij deze resultaten kun 

TVVL-bedrijfslid aan het woord

“TVVL legt als 
geen ander brug 
tussen techniek en 
gebruikers”

Johan Coolen – Factor4

Mijn TVVL
Om gezonde gebouwen met tevreden 
gebruikers te realiseren is volgens Coolen 
een goede balans nodig tussen techniek en 
mensen. “TVVL en TVVL Magazine leggen 
als geen ander de brug tussen techniek en 
gebruikers. Waar voorheen techniek het 
meeste werd gebruikt om te meten hoe een 
gebouw presteert, gebruiken we nu mensen 
als ‘meetsensoren’. Bij TVVL wordt deze 
ontwikkeling begrepen en dat zie je terug bij 
de vereniging en in het magazine.”  
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je als facilitymanager nog duidelijker wijzen op 
deze fouten. Daarnaast kunnen we ook laten 
zien wat het financieel kan opleveren als aan 
de verbeterpunten wordt gewerkt.” 

En dat er behoefte aan is aan dergelijke 
inputresultaten, blijkt uit het aantal enquêtes 
bij bedrijven dat Factor4 afgelopen jaar heeft 
gedaan. “Dat zijn er namelijk 50 geweest. We 
richten ons ook op renovatie, want 90% van 
de gebouwen die aangepakt moeten worden in 
Nederland zijn bestaande gebouwen.”
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