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Het binnenklimaat 
hoort tot de 

van de publieke 
gezondheid. 

top 5 risico’s 

Showcase:   
Healthy Building box 

Nood aan innovatie

Innovatievouchers

Verhuizen naar een gezond gebouw 

zorgt voor 42% minder 

sick-building gerelateerde klachten.

Bedrijfskosten

Personeelskosten

90%

Gebouwkosten
9%

Energiekosten
1%

1,1% minder ziekteverzuim = 

gemiddelde energie rekening betaald
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van de tijd bevinden 

we ons binnen in 

een gebouw.

90%
1

Een slecht binnenklimaat 

kan leiden tot een 

productiviteitsverlies dat 

gelijk staat aan €3.600,- 

per werknemer per jaar.
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* Voucherproject heeft een maximum omvang van €20.000,-

* Innovatievoucher heeft een waarde van maximaal €10.000,- zijnde maximaal 50% subsidie

* Grensoverschrijdende samenwerking in euregio rijn-maas-noord

Financiële 

ondersteuning bij de 

inhuur van 

kennispartner, testen 

van product/proces of 

haalbaarheidsstudie

CO2
Concentratieproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, zwaar hoofd, moeheid, 

neusirritaties, hoesten, kortademigheid en geïrriteerde ogen, wat leidt 

tot lagere productiviteit en verminderde prestaties.  

Met de innovatievouchers helpt het Healthy Building Network bedrijven in het MKB met de start van hun innovatie rondom een 

gezond gebouw. Gebruik maken van de voucherregeling biedt diverse voordelen:

Blue Engineering heeft een zogenaamde 

Healthy Building box ontwikkeld waarmee 

CO2, temperatuur en luchtvochtigheid 

gemeten kan worden. Een ideale 

omgeving heeft een CO2-waarde van 350 

tot 900 ppm, een temperatuur tussen de 

18 en 21 °C en een luchtvochtigheid 

tussen de 30% en de 60%. Voor veel 

gebouwen geldt echter dat deze waardes 

niet op orde zijn. Een slechte 

luchtkwaliteit kan negatieve gevolgen 

hebben voor de gezondheid. 

Toegang tot een groot 

netwerk van bedrijven 

op het gebied van 

gezond bouwen

Samenwerking met 

universiteiten en 

hogescholen

Professionele 

begeleiding door het 

innovatieproces

Uitdragen van de Blue 

Innovation gedachte

Temperatuur
Lagere hersenactiviteit, wat leidt tot inefficiëntie en verminderde 

prestaties.  

Luchtvochtigheid
Uitgedroogde of geïrriteerde slijmvliezen in de neus- en keelholte, 

hoest, geïrriteerde ogen, geïrriteerde luchtwegen en verhoogde kans 

op infecties.

Aanmelden via: www.healthybuildingnetwork.com/innovatievouchersysteem
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