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9. Afstemming op psychologische behoeften 

 

Leerdoelen 
- Inzicht in relaties tussen vastgoed en psychologische behoeften van mensen 
- Kennis van verschillende mensbeelden  
- Kennis van enkele centrale begrippen uit de omgevingspsychologie 
- Kennis van toepassingen in ontwerpen en management van vastgoed 

 
 

9.1 Inleiding 

Ontwerpen, bouwen en beheren van vastgoed gebeurt door en voor mensen. In essentie is 
vastgoedmanagement het managen van de afstemming tussen vraag en aanbod en het 
aansturen van het cyclisch proces van huisvesten van mensen en organisaties. Vastgoed 
moet dus adequaat zijn afgestemd op de wensen, behoeften en voorkeuren van mensen, 
qua gebruik en beleving, nu en in de toekomst. Onderzoek naar wat mensen beweegt, wat 
zij als positief of negatief ervaren en hoe en waarom zij zich op een bepaalde manier 
gedragen, is primair het terrein van de gedragswetenschappen. In de  ligt de 
focus op het individu. Oorspronkelijk vooral op diens beleving ofwel het mentale, geestelijke 
leven en de niet-zichtbare innerlijke ervaringen van mensen, maar thans evenzeer op 
uiterlijk waarneembaar gedrag.  houden zich vooral bezig met menselijk 
samenleven in grotere en kleinere groepen. De  bestudeert het individu 
in interactie met de groep waarvan het individu deel uitmaakt. Een specifieke tak is de 

, welke zich bezig houdt met de werkende mens als 
onderdeel van een organisatie. Uit deze vakgebieden valt voor bouwkundigen veel te leren.  
Dit geldt nog sterker voor vakgebieden die expliciete verbindingen leggen tussen mensen en 
de gebouwde omgeving, te weten ergonomie en omgevingspsychologie. De  van 
de gebouwde omgeving  richt zich primair op het fysieke welzijn van mensen. Centraal staat 
het optimaal afstemmen van de gebouwde omgeving op de menselijke lichaamsfuncties 
zien, horen, voelen, reiken, bewegen etc. en de bandbreedte aan fysieke mogelijkheden en 
beperkingen ('bouwen voor iedereen'). Dit vakgebied besteedt veel aandacht aan de 
kwaliteiten praktisch, veilig, gezond, aantrekkelijk en flexibel (zie het vorige hoofdstuk). De 

 houdt zich vooral bezig met de afstemming van de gebouwde 
omgeving op het geestelijk welzijn van mensen en de interactie tussen fysieke 
omgevingskenmerken, gedrag en beleving. Hoewel beide vakgebieden een verschillende 
achtergrond hebben en in hun accenten duidelijk verschillen, vertonen zij veel overlap.  
 
In dit hoofdstuk bespreken we enkele centrale begrippen en mechanismen uit de 
omgevingspsychologie. Een goed begrip van de psychologische mechanismen waarmee 
mensen naar vastgoed kijken, gebouwen en buitenruimten beleven en gebruiken en voor- 
en nadelen van huisvestingsalternatieven tegen elkaar afwegen, is essentieel voor een 
adequate afstemming tussen vraag (gebruik, gebruiker) en aanbod (vastgoed). Uit 
maatschappelijke en bedrijfseconomische overwegingen is het van belang dat de fysieke 
omgeving mensen in staat stelt om goede leer- en werkprestaties te leveren. In de 
gezondheidssector kan een goed ontworpen omgeving bijdragen aan het genezingsproces 
van patiënten ('healing environments'). In de sector retail en leisure draagt een op de 
gebruiker afgestemde omgeving bij aan het werven en binden van klanten ('ontwerpen als 
verleidingskunst'). Maar ook los van vraagstukken als productiviteit, prestaties en 
klantenbinding is het welzijn van mensen een belangrijk na te streven doel. 
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9.2 Mens-omgevingsrelaties 

De  speelt in de bouwkundige discipline een belangrijke rol als actor in het bouwproces 
en als gebruiker van de gebouwde omgeving. Aan de  is veel kennis nodig om 
het bouwproces adequaat aan te sturen, bijvoorbeeld door kennismanagement, het 
ondersteunen van besluitvormingsprocessen en het optimaliseren van de communicatie. 
Relevante vragen zijn hier bijvoorbeeld: onder welke condities kunnen opdrachtgevers, 
ontwerpers, bouwers en adviseurs samen tot effectieve en efficiënte besluitvorming komen? 
Wat zijn kritische succes- en faalfactoren? Wat draagt gebruikersparticipatie bij aan de 
kwaliteit en waardering van gebouwen en buitenruimten? Aan de  is eveneens 
veel kennis nodig. Centraal staat hier het optimaliseren van de gebruikswaarde 
(functionaliteit) en belevingswaarde (sfeer, attractiviteit, esthetiek, gepercipieerde veiligheid 
en gezondheid) in relatie tot randvoorwaarden zoals betaalbaarheid, duurzaamheid en wet- 
en regelgeving. Bij gebruik gaat het bijvoorbeeld om vragen als: wat zijn de ruimtelijke 
implicaties van gewenst gebruik? Hoe gaan mensen daadwerkelijk met hun gebouwde 
omgeving om? Onder welke condities is gemeenschappelijk of multifunctioneel 
ruimtegebruik mogelijk? Wat betreft de beleving is het zinvol om onderscheid te maken in 
vier belevingsaspecten (Steffen en Van der Voordt, 1978): 

 of waarneming: visueel (zien), auditief (horen), tactiel (tasten), gustatief 
(proeven) en olfactief (reukzin). 

 kennen, weten, inzien, begrijpen, denken, oordelen, (zich) herinneren, 
informatie verwerken. 

 gevoel, emotie, waardering als mooi, sfeervol, boeiend, of lelijk, kil, saai. 
 behoeften, neigingen, motieven, interessen, voorkeurpatronen, wensen, driften, 

drijfveren, handelingsimpulsen. 
 
Relevante vragen rond de beleving zijn bijvoorbeeld: welke bouwkundige kenmerken 
worden positief gewaardeerd, welke negatief? Hoe kunnen ontwerpmiddelen worden 
ingezet om de ruimtelijke oriëntatie te ondersteunen, zodat mensen zich gemakkelijker een 
voorstelling kunnen vormen van de omgeving en er gemakkelijk hun weg vinden? Hoe zorg 
je ruimtelijk voor een optimale balans tussen de behoefte aan privacy en de behoefte aan 
sociaal contact? FIGUUR geeft een opsomming van een aantal vakgebieden die allen 
bijdragen aan een zo goed mogelijke afstemming tussen mensen en hun omgeving.  
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Functionaliteit van de indeling  37% 69% 

Ruimte voor overleg met collega�s Voldoende/goed 52% 81% 
Ruimte voor overleg met klanten Voldoende/goed 59% 86% 

Eigen fysieke bereikbaarheid Hoog/zeer hoog 62% 60% 
Fysieke bereikbaarheid van anderen Hoog/zeer hoog 43% 50% 

Fysieke werkomstandigheden (licht etc.)  Tevreden 32% 85% 

Invloed concept op de output Positief 14% 51% 

Totaaloordeel positief  80% 
Wil niet terug naar traditionele inrichting   83% 
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9.3 Mensbeelden

Wat drijft mensen tot hun gedrag? In de loop van de tijd is hierover verschillend gedacht. 
Zo zijn op het gebied van kantoorhuisvesting tal van theorieën ontwikkeld over de wijze 
waarop prestaties van mensen zijn te sturen. Dit heeft belangrijke ruimtelijke 
consequenties. Een van de eerste uitgebreide theorieën is de 
benadering, begin 20e eeuw. De bekendste vertegenwoordiger hiervan is Frederik Taylor. 
Op grond van tijd en �bewegingsstudies pleit Taylor voor verticale arbeidsdeling (ver 
doorgevoerde splitsing in uitvoerende taken en leidinggevende taken), horizontale 
arbeidsdeling (opsplitsing van uitvoerende werkzaamheden in veel kleine afzonderlijke 
taken) en standaardisatie van taken. Daardoor kunnen mensen sneller werken. Volgens 
Taylor werken mensen niet omdat ze het leuk of uitdagend vinden, maar slechts om de kost 
te verdienen. Om mensen te bewegen tot betere prestaties zij dus vooral financiële prikkels 
nodig. Vandaar zijn pleidooi om het werk op te splitsen in eenvoudige taken en de beloning 
te koppelen aan prestaties. Het onderliggende mensbeeld is dat van de homo economicus: 
alles draait om rationalisatie en kostenefficiëntie. Organisaties die volgens dit principe 
werken zijn doorgaans sterk hiërarchisch gestructureerd, met duidelijke 
gezagsverhoudingen en strikte regels. Kantoren die uitgaan van dit principe vertonen veel 
verwantschap met bedrijfslijnen in fabrieken  
 
Als reactie op de mechanische benadering van scientific management is de 
benadering ontstaan. Deze benadering gaat er vanuit dat mensen niet uitsluitend werken 
om economische redenen, maar ook omdat ze behoefte hebben aan sociale contacten 
(Alblas en Wijsman, 1993; Alblas, 1995). Mensen zijn sociale wezens, die het best 
functioneren in interactie met anderen. Zaken als aandacht van het management, 
waardering, goede onderlinge relaties en een prettige sfeer in de groep worden van groot 
belang geacht voor het motiveren van medewerkers. Illustratief zijn de  
experimenten uit de jaren dertig. Hierin werd het effect onderzocht van een betere 
verlichting op de arbeidsprestatie. De arbeidsprestatie bleek te stijgen bij een betere 
verlichting. De prestaties stegen echter opnieuw, toen de maatregel werd teruggedraaid, 
ook in de controlegroep! Een mogelijke verklaring is dat vooral de persoonlijke aandacht 
voor de medewerkers zorgt voor betere prestaties en niet zozeer de fysieke maatregelen. 
 
Een benadering die hierop aansluit is de benadering (Likert, 1967). Deze 
gaat uit van een autonoom mensbeeld. Mensen willen zelfstandig en autonoom kunnen 
handelen en streven naar zelfontplooiing en persoonlijke groei. Dit staat in schril contrast 
met het mensbeeld van Taylor en diens pleidooi voor vergaande arbeidsdeling. Het 
uitvoeren van eenvoudige, gestandaardiseerde taken maakt werken saai en monotoon. Dit 
vergroot de kans op personeelsverloop, ziekteverzuim en een lage kwaliteit van het werk. 
Volgens de human-resources benadering wil de mens niet als een productiefactor behandeld 
wil worden, maar een ontwikkeling in zijn werk doormaken. De stimulans tot werken komt 
primair voort uit de mens zelf en niet uit externe factoren als salaris (Alblas en Wijsman, 
1993). Goede sociale contacten zijn belangrijk, maar niet genoeg. Werk moet zinvol en 
uitdagend zijn. Behalve de arbeid zelf moet ook de werkomgeving van hoge kwaliteit zijn.  
 
De verschillen in benadering hebben vooral te maken met de verschillende mensbeelden 
waarvan wordt uitgegaan. McGregor (1960) spreekt van de X-Y theorie.  
In theorie X staan de volgende opvattingen centraal: 

Mensen zijn liever lui dan moe. 
Mensen hebben weinig verantwoordelijkheidszin en weinig ambities. 
Mensen moeten hard aangepakt worden en voortdurend worden geprikkeld om de 
gevraagde prestaties te leveren. 
Mensen moeten constant gecontroleerd worden. 
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Managers die dit mensbeeld hanteren, hechten doorgaans grote waarde aan toezicht, 
strakke gedragsregels, duidelijke instructies en loon naar prestatie. De managementstijl is te 
typeren als autoritair en directief leiderschap.  
 
In theorie Y wordt van totaal andere vooronderstellingen uitgegaan: 

Mensen willen zich best inzetten voor hun werk, mits zij het werk met plezier doen en er 
de zin van inzien. 
Mensen willen hun talenten benutten en verder ontplooien. 
Mensen willen verantwoordelijkheid dragen en zelfstandig beslissingen kunnen nemen 
en daarvoor beloond worden. 

 
Managers die dit mensbeeld hanteren, zullen hun medewerkers proberen te motiveren tot 
prestaties door het werk aantrekkelijk en zinvol te maken en door hun medewerkers eigen 
beslissingsruimte te geven. Continue controle en strakke voorschriften zijn dan niet nodig. 
Participatief en mensgericht leiding geven sluiten hier goed op aan. Hoe mensen zich 
gedragen binnen een organisatie wordt volgens McGregor grotendeels bepaald door de 
manier waarop zij door het management worden benaderd. Als mensen weinig speelruimte 
krijgen en voortdurend gecontroleerd worden, zullen zij op den duur weinig 
verantwoordelijkheid tonen. Omgekeerd stimuleert eigen beslissingsruimte tot het zelf 
maken van keuzes en ontplooien van nieuwe initiatieven. Het management creëert dus als 
het ware zelf het type mens dat het verwacht (Alblas, 1995). 

9.4 Menselijke motivatie volgens Maslow en Herzberg 

Motivatie is de innerlijke bereidheid van mensen om een bepaald gedrag te vertonen. 
Volgens de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow (1954) worden mensen vooral 
gemotiveerd door het streven om al dan niet aangeboren of aangeleerde behoeften te 
bevredigen. Maslow maakt onderscheid in vijf soorten behoeften of drijfveren tot handelen: 
 

Hieronder vallen alle behoeften die gericht zijn op de instandhouding van het biologisch 
organisme, zoals de behoefte aan eten en drinken, frisse lucht, warmte, rust en 
ontspanning, slaap en seksuele verlangens. In gebouwen uit deze behoefte zich onder meer 
in de vraag naar comfort, een ergonomisch verantwoorde inrichting (meubilair, ICT) en een 
aantrekkelijk binnenklimaat qua temperatuur, licht, geluid, schone lucht en voorkomen van 
tocht. 

Naast een fysieke behoefte aan bescherming tegen extreme temperaturen, ziekte en 
ongevallen is er de psychologische behoefte om zich ergens veilig en thuis te voelen. 
Verwant hieraan is de behoefte aan zekerheid, zoals blijvend perspectief op werk, een vast 
salaris, goede pensioenvoorzieningen, een duidelijke structuur, het zelf kunnen beïnvloeden 
van de situatie en duidelijke gedragsregels. Privacy draagt bij aan een gevoel van veiligheid 
en geborgenheid. 
 

De mens is een sociaal wezen, dat behoefte heeft aan contacten met anderen, 
geborgenheid, genegenheid, sympathie en vriendschappen. Mensen willen ergens bij horen. 
Daartoe is het gewenst dat de fysieke omgeving en de activiteiten die hier plaats vinden de 
mogelijkheid bieden tot sociale contacten, zowel formeel als informeel. 
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Naast genegenheid hebben mensen behoefte aan respect en waardering. Zij willen in hun 
�ik� bevestigd worden. Enerzijds is er een verlangen naar zelfvertrouwen en zelfwaardering, 
dat zich uit in de behoefte om prestaties te leveren en autonoom en onafhankelijk te 
kunnen handelen. Anderzijds is er de behoefte aan waardering van anderen in de vorm van 
aandacht, erkenning, achting, status en prestige, In de werksfeer zien we dit terug in de 
behoefte aan aanzien, titulatuur, promotiekansen en een omgeving die past bij de 
verworven positie. 
 
e.  
Deze behoefte betreft de wil om potentiële talenten volledig tot ontwikkeling te laten 
komen, lichamelijk, geestelijk en spiritueel. Ten aanzien van het spirituele wordt ook van 
zelfverwerkelijking gesproken. Deze behoefte motiveert mensen om zich te ontwikkelen, 
verantwoordelijkheid te dragen en creatieve prestaties te leveren. De fysieke omgeving 
dient ontplooiingskansen te faciliteren. 
 
Voorts onderscheidt Maslow  (drang tot weten en begrijpen) en 

 (streven naar schoonheid en schoonheidsbeleving. Deze behoeften 
zijn te plaatsen tussen de egobehoeften en de behoefte aan zelfontplooiing.  Volgens de 

 van Maslow zetten behoeften aan tot gedrag als er sprake is van 
een tekort, als bepaalde behoeften niet of onvoldoende bevredigd zijn. Daarbij is sprake van 
een zekere mate van hiërarchie: mensen zullen eerst hun primaire behoeften (a, b) 
proberen te bevredigen en pas als hieraan in voldoende mate is voldaan toekomen aan de 
vervulling van hogere behoeften (c-e). Globaal kunnen we stellen dat de scientific 
management benadering eenzijdig is gericht op de bevrediging van de lagere behoeften 
(geld, bestaanszekerheid), de human-relations benadering serieus rekening houdt met 
sociale behoeften en de human-resources benadering rekening houdt met het volledige 
scala aan lagere én hogere behoeften. Goede huisvesting is een primaire behoefte. Het 
moet zorgen voor onderdak en veiligheid. Zodra er aan een zekere basiskwaliteit van de 
huisvesting is voldaan, worden andere soorten behoeften zoals de behoefte aan sociaal 
contact en zelfontplooiing belangrijker. Vooral in landen met een hoge levensstandaard zien 
we inderdaad een verschuiving in aandacht naar de hogere behoeften. 
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Motivatoren volgens Herzberg 
In de jaren vijftig hebben tal van onderzoekers geprobeerd om de theorie van Maslow 
empirisch te toetsen. Aan de hand van interviews over arbeid, arbeidsomstandigheden en 
arbeidssatisfactie bracht Herzberg (1959) de behoeftehiërarchie van Maslow terug tot twee 
basisbehoeften: de behoefte om fysieke pijn en materiële nood te voorkomen, en de 
behoefte om in psychologische zin te kunnen groeien. In aansluiting hierop formuleerde hij 
zijn zogenaamde twee factorentheorie. Volgens deze theorie zijn er twee soorten factoren 
die bepalend zijn voor de medewerkertevredenheid: 
 
a.  factoren die fungeren als bron van tevredenheid en 

aanzetten tot prestaties. Te denken valt aan factoren zoals plezierig en interessant 
werk, zelf verantwoordelijkheid dragen, erkenning en succes.  

b.  factoren die niet zozeer aanzetten tot tevredenheid 
maar waarbij het ontbreken ervan leidt tot ontevredenheid. Voorbeelden zijn slechte 
fysieke omstandigheden, een laag salaris, of incompetente leiding. Eliminatie van 
dissatisfiers leidt niet zonder meer tot hoge tevredenheid. Bepaalde basiscondities vindt 
men eigenlijk vanzelfsprekend.  

 

 
Parallel hieraan is er het onderscheid in  en  
motivatiefactoren. Werkintrinsieke factoren hebben betrekking op de aard van het werk. 
Mensen presteren omdat ze het werk prettig en uitdagend vinden. Bij werkextrinsieke 
factoren gaat het niet zozeer om het werk zelf, maar om beloningen zoals waardering en 
salaris. Over het algemeen worden werkintrinsieke factoren hoger gewaardeerd dan 
werkextrinsieke factoren. Huisvesting is volgens Herzberg een werkextrinsieke factor; in zijn 
eigen termen: een hygiënefactor. Goede huisvesting is op zichzelf geen drijfveer tot het 
leveren van prestaties en draagt slechts beperkt bij tot tevredenheid met het werk. Factoren 
die wél motiveren zijn de mogelijkheid tot zelfontplooiing, erkenning, promotiekansen, het 
hebben van verantwoordelijkheid en het werk zelf (Alblas en Wijsman, 1993). Omgekeerd 
kan een slechte huisvesting wél leiden tot ontevredenheid. Een slecht binnenklimaat of 
onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke beïnvloeding (bijvoorbeeld niet zelf de ramen 
kunnen openen) kunnen sterk bijdrage aan dissatisfactie. Bij grote tekortkomingen kunnen 
problemen met de gezondheid ontstaan. In dit verband wordt wel gesproken over 
'ziekmakende gebouwen' of het  (Vroon, 1990; Schalkoort, 2001). 
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Volgens de theorie van Herzberg zijn extra investeringen in luxueuze huisvesting met als 
doel medewerkers te motiveren minder effectief dan bijvoorbeeld taakverrijking.Bij de 
theorie van Herzberg zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. In de praktijk blijkt goede 
huisvesting wel degelijk bij te dragen aan de tevredenheid van gebruikers en bezoekers. 
Mensen blijken veel geld over te hebben voor een goede woning, omdat een fijn huis in 
belangrijke mate bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Een architectonisch fraai 
vormgegeven en aantrekkelijk ingericht kantoor verhoogt de medewerkerstevredenheid. In 
hoofdstuk 9 over de afstemming tussen gebouwen en organisaties worden nog vele andere 
voorbeelden gegeven, waaruit blijkt dat goede huisvesting een satisfier kan zijn. Bovendien 
kan een hygiënefactor indirect toch werken als een motivator. Een luxe werkomgeving kan 
bijvoorbeeld worden gezien als een teken, dat een organisatie veel waarde hecht aan het 
welzijn van haar personeel. Dit raakt aan de behoefte aan erkenning en respect. Het 
omgekeerde komt ook voor, namelijk dat een motivator of satisfier door gewenning na 
verloop van tijd omslaat in een hygiënefactor of dissatisfier. Een actueel voorbeeld is het 
Europees hoofdkantoor van Nike. De medewerkers beschikken hier over een uitgebreid 
arsenaal aan faciliteiten op het gebied van sport, gezondheid, horeca en retail. Dit werkt in 
eerste instantie als een satisfier. Men vindt het bijzonder en een aantrekkelijke tertiaire 
arbeidsvoorwaarde. Na verloop van tijd gaat men het echter bijna gewoon vinden en 
kunnen b.v. beperkte openingstijden gaan werken als dissatisfiers (Gijsen, 2002).  

9.5 Enkele bijdragen uit de omgevingspsychologie 

In 1960 publiceerden de Amerikanen Proshansky, Ittelson en Rivlin een boek dat later een 
klassieker zou worden: . In dit boek waren voor het eerst een 
aantal artikelen gebundeld over het gedrag en de innerlijke belevingswereld van mensen in 
interactie met de fysieke omgeving. Sindsdien heeft deze discipline zich gestaag verder 
ontwikkeld. Naast tijdschriften zoals de  en 

 zijn inmiddels diverse handboeken beschikbaar. Een fraai 
overzicht geeft Gifford (1997) in zijn boek 

. In dit boek wordt een groot aantal theorieën en bevindingen uit dertig jaar 
onderzoek samengevat. Benadrukt wordt dat sprake is van een wisselwerking tussen 
mensen en de gebouwde omgeving. Het programmeren, ontwerpen en beheren van 
gebouwen wordt deels gestuurd door kennis en vooronderstellingen over gedrag en 
beleving van mensen. Omgekeerd heeft de gebouwde omgeving een forse impact op 
mensen. Zoals Winston Churchill ooit zei: �first we shape our buildings, afterwards they 
shape us�. Niet dat de fysieke omgeving ons gedrag en innerlijke ervaringen bepáált. Deze 
deterministische opvatting wordt door weinigen gedeeld. Maar wél in de zin dat de 
gebouwde omgeving gunstige of juist ongunstige condities creëert voor menselijk gedrag en 
welbevinden. Wat mensen doen en vinden wordt zowel bepaald door hun persoonlijke 
kenmerken en drijfveren als door kenmerken van de fysieke en sociale omgeving. Anders 
gezegd: gedrag is een functie van zowel de persoon als diens omgeving, in formulevorm: G 
= f(P,O). We lichten er een aantal theoretische noties uit, die van belang kunnen zijn voor 
het plannen, ontwerpen en beheren van vastgoed. 
 
a. Omgevingsstimuli 
Prikkels uit de omgeving kunnen zowel positief als negatief werken op satisfactie en 
productiviteit. Veel hangt af van de soort prikkel (eenvoudige stimuli als licht, geluid, 
warmte, kou, kleur en complexe stimuli als mensen, gebouwen), de omvang (intensiteit, 
duur, frequentie, variatie in bronnen) en de betekenis c.q. hoe mensen deze prikkels 
waarnemen en interpreteren. Een teveel aan prikkels wordt ervaren als �stimulus overload�. 
Bij een tekort aan stimuli is er kans op sensorische deprivatie en voelen mensen zich niet 
prettig. Bij kleine discrepanties tussen wens en werkelijkheid is er niet veel aan de hand en 
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passen mensen zich gemakkelijk aan de situatie aan. Bij een grote over of -onderbelasting 
kan stress toeslaan. Wat te veel of te weinig is hangt af van de persoon zelf en diens 
activiteiten. Waar bijvoorbeeld een gesprek op de achtergrond storend werkt als men zich 
op een complexe taak moet concentreren, kan deze zelfde situatie als levendig en prettig 
worden ervaren door iemand die een routinematige taak uitvoert.  
 
b. Beeldkwaliteit en belevingswaarde 
Naast de omvang en intensiteit van omgevingsprikkels is ook de verschijningsvorm bepalend 
of een omgeving als aangenaam of onaangenaam wordt ervaren. De keuze van de 
inrichting, kleuren en materialen bepalen bijvoorbeeld of een omgeving als zakelijk of als 
huiselijk wordt ervaren, als mooi of lelijk, warm of koud, sfeervol of sfeerloos. Volgens de 
omgevingspsychologische literatuur zijn in de perceptie van de omgeving twee dimensies 
van belang, genoegen en opwinding, met als tegenpolen: 

Plezierig - onplezierig: de mate waarin de beleving als aangenaam of onaangenaam 
wordt ervaren. 
Arousal -  non-arousal: de mate waarin de omgeving als prikkelend wordt ervaren en 
emoties opwekt (to arouse = opwekken, aanporren, wakker schudden). 

 
Volgens Mehrabian en Russell (1974) neemt elke omgeving in de beleving van de gebruiker  
of bezoeker een bepaalde plaats in op deze dimensies.  
 

 
 

 

 
 

Prikkelend

Niet prikkelend

PlezierigNiet plezierig

Beangstigend Opwindend

Vredig, kalmerend
Saai, vervelend

Prikkelend

Niet prikkelend

PlezierigNiet plezierig

Beangstigend Opwindend

Vredig, kalmerend
Saai, vervelend
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c. Persoonlijke controle 
Mensen willen graag zelf invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen. Kan dit niet, dan 
roept dit verschillende vormen van gedrag op: men past zich aan en accepteert de situatie, 
men is ontevreden maar grijpt niet in of men tracht de situatie te verbeteren. Er worden 
doorgaans twee componenten onderscheiden: de daadwerkelijke invloed en de 
waargenomen of gepercipieerde invloed (�perceived control�). Vaak vallen beide samen. 
Door verkeerde informatie of een onjuiste interpretatie kan het echter ook voorkomen dat 
mensen feitelijk meer of minder controle(mogelijkheden) hebben dan men beseft.  
 
d. Behavior-Setting theorie 
Volgens deze theorie is er een min of meer vaste samenhang tussen bepaalde plaatsen en 
bepaalde gedragspatronen. Soms heel expliciet, zoals op een voetbalveld. Mensen gedragen 
zich hier conform collectief afgesproken spelregels. Zo niet, dan volgen er sancties. Soms 
meer impliciet, vanuit gewoonte of vanuit gedeelde normen en waarden. In een eetcafé 
gedraagt men zich anders dan in een vijf sterrenhotel. Een chaotisch ingericht kantoor met 
veel persoonlijke invullingen roept ander gedrag op dan een strak ingericht kantoor volgens 
de designprincipes van het bedrijf. Voor organisaties is het van belang dat het gebouw en 
de inrichting adequaat zijn afgestemd op de bedrijfscultuur. Behavioral settings zijn niet per 
definitie statisch. Opvattingen over (gewenst) gedrag kunnen veranderen. Ingrepen in de 
fysieke omgeving worden soms bewust ingezet om een cultuur en -gedragsverandering op 
gang te brengen. 
 
e. Personal space, privacy, territoriality, crowding 
Een bijzonder aandachtsveld binnen de omgevingspsychologie is de wijze waarom mensen 
afstand en ruimte ervaren, hoe zij hiermee omgaan, en hoe psychologische functies zoals 
perceptie (waarnemen) en cognitie (kennen, begrijpen, herinneren) en persoonlijkheid 
gedrag en beleving filteren en structureren. Centraal hierin staan vier begrippen: 

Personal space: persoonlijke ruimte of afstand. Dit is de onderlinge afstand die men als 
aangenaam ervaart, variërend van 3.50 m of meer in publieke ruimten tot minder dan 
50 cm voor intiem contact (Hall, 1966). 
Privacy: het zelf kunnen reguleren van de interactie met anderen c.q. persoonlijke 
controle en selectieve beheersing van de toegang tot jezelf of de eigen groep (Altman, 
1975).  
Territorialiteit: de neiging tot het afbakenen van een eigen gebied waarover men zelf 
zeggenschap heeft. 
Crowding: de ervaren volheid van de omgeving. Of een ruimte of omgeving als te vol 
wordt ervaren hangt niet alleen af van het aantal aanwezige mensen, de afmetingen van 
de ruimte en de verhouding tussen beiden (�density�). Ook de aard van de activiteiten, 
de kenmerken van de aanwezigen (b.v. bekenden of onbekenden), de verblijfsduur en 
de mate waarin men vrijwillig of verplicht aanwezig is spelen hierin een belangrijke rol. 

 
De wijze waarop mensen met hun persoonlijke ruimte omgaan en de mate waarin zij 
afstand tot elkaar (willen) houden is deels cultureel bepaald en deels afhankelijk van de 
persoonlijkheid. Sommige volkeren blijken hun privacy vooral te reguleren met lichaamstaal 
en betekent omdraaien of de ogen neerslaan dat men niet aangesproken wil worden. In op 
contact gerichte culturen wordt een kleinere persoonlijk afstand aangehouden dan in non-
contact culturen. Introverte mensen houden graag wat meer afstand dan extraverte 
mensen.  De vertaalslag van dit soort mechanismen naar aandachtspunten en richtlijnen 
voor het ontwerpen is niet eenvoudig. Uiteindelijk zullen opdrachtgevers en gebruikers 
samen  een balans moeten vinden tussen de behoefte aan openheid (in verband met sociale 
interactie, overzicht, ruimtelijkheid) en de behoefte aan privacy (een universele 
psychologische behoefte en ook belangrijk om geconcentreerd te kunnen werken). 
Maatgevend is het soort werk dat mensen verrichten. 
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9.6 Conclusie 

Samenvattend kunnen we concluderen dat mensen zich in de gebouwde omgeving het 
meest prettig voelen wanneer deze omgeving zowel beantwoordt aan primaire behoeften 
zoals fysiek comfort, een prettig en gezond binnenklimaat, veiligheid en geborgenheid, als 
aan �hogere� behoeften zoals de behoefte aan sociaal contact, waardering, autonomie, 
esthetische behoeften en mogelijkheden tot zelfontplooiing. Omgekeerd voelen mensen zich 
niet prettig bij een overbelasting aan prikkels (stimulus overload), een gebrek aan 
persoonlijke controle op de omgeving en onvoldoende privacy.  
 
Over de mate waarin de gebouwde omgeving bijdraagt aan het welzijn en het presteren van 
mensen lopen de meningen uiteen. Sommige theoretici stellen dat de fysieke omgeving niet 
zo sterk als een r werkt en slechts in bescheiden mate bijdraagt aan tevredenheid en 
prestaties. Sociale factoren zouden hierin een veel belangrijker rol spelen. Maar talloze 
onderzoeken en praktijkervaringen wijzen er op dat de vormgeving en indeling van een 
gebouw, de inrichting en de technische installaties van grote invloed zijn op de mate waarin 
de omgeving tegemoet komt aan de behoeften van mensen. Een goed ontworpen en 
zorgvuldig beheerde fysieke omgeving kan dus wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren 
aan fysiek en geestelijk welbevinden. Omgekeerd kan een slecht ontwerp of een inadequate 
afstemming tussen vraag (hier: psychologische behoeften) en aanbod (vastgoed) als 

r werken en tot grote onvrede leiden. Opdrachtgevers, ontwerpers en 
vastgoedmanagers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het creëren en in stand 
houden van een aantrekkelijke, veilige en gezonde omgeving. Dit draagt bij aan de "quality 
of life" en is daarmee een doel op zich. Tegelijkertijd is een omgeving die is afgestemd op 
de psychologische behoeften van mensen ook vanuit economische overwegingen van groot 
belang, zoals is aangetoond in het hoofdstuk over afstemming van vastgoed op 
organisaties. Over het algemeen werken mensen beter in een goede omgeving dan in een 
slechte omgeving (�a happy worker is a productive worker�) en draagt een aantrekkelijke 
omgeving bij aan de prestaties van organisaties zoals het boeien en binden van personeel 
en het aantrekken van bezoekers of klanten.  
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Begrippenlijst 
 

Affectie betrekking hebbende op het gevoel: emotie, waardering in termen van 
mooi, aantrekkelijk, boeiend, sfeervol 

Behavior setting vaste samenhang tussen een ruimtelijke setting en menselijk gedrag 

Behoeften hiërarchie theorie die stelt dat mensen eerst hun lagere behoeften proberen te 
bevredigen (in stand houden van het biologisch organisme, veiligheid e.d.) 
en vervolgens hun hogere behoeften (contact, waardering, zelfontplooiing)  

Beleving het mentale, geestelijke leven, de niet-zichtbare, innerlijke ervaringen van 
mensen 

Belevingswaarde mate waarin de omgeving ervaren wordt als mooi, aangenaam, sfeervol, 
opwindend, veilig etc. 

Cognitie betrekking hebbende op het denkvermogen: kennen, weten, inzien, 
denken, begrijpen, zich herinneren 

Complexiteit variatie in afmetingen, vorm, kleur, materiaal etc. 

Conatie betrekking hebbende op drijfveren: wensen, behoeften, neigingen, 
motieven, handelingsimpulsen 

Crowding ervaring van volte 

Dissatisfiers  factoren die bij het ontbreken ervan leiden tot ontevredenheid 

Fysiek determinisme de opvatting dat de fysieke omgeving bepálend is voor ons gedrag  
Human relations  
Benadering 

benadering die mensen vooral ziet als sociale wezens met een behoefte 
aan waardering en sociale contacten  

Human resources  
Benadering 

benadering die de nadruk legt op de behoefte van mensen aan autonomie, 
keuzevrijheid en persoonlijke groei 

Hygiënefactoren zie dissatisfiers 
Motivatoren zie satisfiers 

Omgevingspsychologie wetenschapsgebied dat de interactie bestudeert tussen mensen en de 
(gebouwde) omgeving 

Omgevingsstimuli prikkels vanuit de omgeving b.v. licht, geluid, mensen 

Perceptie waarneming: visueel (zien), auditief (horen), tactiel (tasten), gustatief 
(proeven), olfactief (ruiken) 

Personal space persoonlijke ruimte waarbinnen mensen geen andere mensen toelaten 

Persoonlijke controle mate waarin mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving 
Privacy zelf kunnen reguleren van de interactie met anderen 
Privacy  visuele afscherming tegen ongewenste geluiden, actief (gehoord worden) 

of passief (horen van anderen) 
Privacy  ruimtelijke afscherming tegen ongewenst binnendringen van anderen 

Privacy  visuele afscherming tegen ongewenste blikken van anderen 

Satisfiers  factoren die fungeren als bron van tevredenheid 
Scientific management benadering die de nadruk legt op arbeidsdeling en financiële prikkels als 

middel tot verhoging van de arbeidsproductiviteit 

Stimulus overload teveel aan prikkels 
Territoriaal gedrag neiging tot het afbakenen van een eigen plek of gebied 

Welzijn  lichamelijk welbevinden in termen van comfort, veiligheid, gezondheid, 
vermijden van vermoeidheid en stress 

Welzijn  geestelijk welbevinden in termen van zich prettig voelen, tevreden zijn, 
positieve waardering 
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Vragen 
1. Wat houdt het vakgebied omgevingspsychologie in? 
2. Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen ergonomie en omgevingspsychologie? 
3. Welke vormen van beleving zijn er te onderscheiden? 
4. Kun je enkele vakgebieden noemen die inzicht geven in mensen als actoren in het 

bouwproces en mensen als gebruikers van de gebouwde omgeving? 
5. Welke verschillende mensbeelden zijn er te onderscheiden in relatie tot het motiveren 

van mensen tot prestaties? 
6. Wat houdt de theorie over menselijke behoeften van Maslow in? 
7. Wat zijn satisfiers en dissatisfiers? Geef enkele voorbeelden op het gebied van de 

bouwkundige omgeving. 
8. Wat zijn relevante beeldkwaliteitsaspecten? Hoe zou je een bij jou bekend gebouw of 

bedrijventerrein aan de hand van deze kwaliteiten typeren? 
9. Wat wordt verstaan onder 'perceived control' en waarom is dit belangrijk? 
10. Wat houdt de behavior-setting theorie in? 
11. Wat is de relatie tussen personal space, privacy, territorialiteit en crowding? 
12. Welke vormen van privacy zijn er te onderscheiden? Noem per vorm een of meer 

bouwkundige middelen om privacy te realiseren. 
 


