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Lichtplan nodig?

Betrouwbare lichtberekening een must
Kantoorinrichting is pas compleet als de werkruimte
ook aangenaam verlicht is. Maar, hoe weet je nu zeker
dat je de juiste lichtleverancier selecteert? Een partij
die je precies vertelt wat er nodig is aan lichtniveau in
bijvoorbeeld het kantoor en de vergaderruimtes en je
daarvoor ook de juiste oplossing levert? Een oplossing
waarbij het lichtniveau niet alleen nu, maar ook na een
aantal jaren nog steeds op het juiste niveau is?

als basis van het lichtplan. Bij dit lichtniveau ervaren
medewerkers het zogenaamde juiste ‘visuele comfort’
en kunnen ze goede prestaties leveren. In een lichtberekening berekenen lichtleveranciers in berekeningssoftware, zoals Dialux, hoeveel armaturen je daarvoor moet
ophangen. Mét de juiste lichtverdeling ten behoeve van
de vereiste gelijkmatigheid.”
KOMST VAN LED

LICHTBEREKENINGEN

“Lichtberekeningen zijn hierbij zeer belangrijk. Ze vormen de basis van een goede kantoorverlichting”, vertelt
Mark Laponder, lid Kernteam Indoor Verlichting bij de
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).
“Om te voldoen aan Arbo-eisen en bijvoorbeeld de norm
NEN-EN 12464-1 is het belangrijk dat je een lichtniveau
van 500 lux levert voor bijvoorbeeld de werkplekken

Laponder vervolgt: “Mede door de komst van led is er
veel veranderd in de lichtwereld. Sindsdien zijn er vele
nieuwe partijen lichtleverancier geworden. Je bestelt een
container met Leds uit China en je bent lichtleverancier.
Dit soort partijen roepen dan vervolgens dat ze professionals zijn, maar ze kennen eigenlijk niet alle ins en outs
van ons vakgebied. Het gevolg is dat klanten vaak teleurgesteld zijn over het product dat ze geleverd krijgen” Wat

O F F I C E M AG A Z I N E . N L

O F F I C E H E A LT H

gaat er dan mis? Laponder legt uit: “Dit soort partijen
beloven gouden bergen en lichtniveaus die aan het begin
van de levensduur wél aan de normen voldoen, maar na
verloop van tijd niet meer.”
ONDERHOUDSFACTOR

Professionele lichtpartijen werken in hun lichtberekeningen met de zogenaamde onderhoudsfactoren. Deze factor zegt iets over prestatie van de verlichtingsinstallatie
aan het einde van de levensduur. Deze prestatie neemt
af door onder andere fysieke vervuiling van de armatuur, veroudering van de materialen en bijvoorbeeld de
lumendepreciatie.
Laponder: “De ervaren partijen in de markt rekenen
met onderhoudsfactoren die ze laten afhangen van de
armatuurspecificaties en de lokale omstandigheden bij
de klant. Dit noemen we representatieve berekeningen.
Deze waardes vullen ze in de lichtberekeningssoftware in. Wat je nu in de markt ziet gebeuren is dat de
nieuw toegetreden partijen de ingestelde onderhoudsfactoren gewoon op de standaardwaarden laten staan.
Waarschijnlijk door onervarenheid met de software. Dit
betekent dat er door hen geen of te weinig te verwachten afname van het lichtniveau in de loop der tijd wordt
meegenomen. Dit is geen juiste voorspiegeling van zaken
en niet in het belang van de klant.“
Hij vult aan: “Waar het op neerkomt is dat in de concurrerende berekeningen minder armaturen hoeven te worden aangeschaft. Dit lagere prijskaartje lijkt natuurlijk
een hele aantrekkelijke optie voor elke facilitair manager.
Maar, in feite is het een verkeerde keuze, want na een

De NSVV streeft met de gedragscode naar transparantie en een verhoging van de kwaliteit in de lichtbranche. De code is opgesteld in samenwerking met
de Nederlandse Licht Associatie (NLA).
De deelnemende partijen en inhoud van de gedragscode staan vermeld op www.nsvv.nl/gedragscodelichtberekeningen/.
De deelnemende partij is te herkennen aan het
gedragscode logo.

aantal jaren zal de klant merken dat hij niet meer tevreden is over het lichtniveau. De armaturen nemen immers
wél af qua lichtsterkte.”
GEDRAGSCODE LICHTBEREKENINGEN

Om dit aan banden te leggen introduceerde de NSVV
eind vorig jaar de Gedragscode Lichtberekeningen.
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Hiermee kunnen professionele armaturenfabrikanten,
leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs laten
zien dat ze vakmanschap leveren en gebruik maken van
een gedegen methode om lichtberekeningen te maken.
Wat houdt gedegen dan in volgens de NSVV?

kunnen klanten het aanbod beter op waarde schatten en
een bewuste keuze maken. De NSVV draagt ook zorg
voor controle op de naleving van de gedragscode. In het
geval van twijfel of conflict tussen partijen vervult de
NSVV de rol van arbitrage“, verklaart Laponder.

- De partij maakt gebruik van een door de NSVV erkend
lichtberekeningsprogramma.
- De partij gebruikt representatieve en beargumenteerbare uitgangspunten voor de berekening, zoals onderhoudsfactoren, ruimte afmetingen en reflectiefactoren.
- De partij rapporteert in het lichtberekeningsrapport de
gebruikte invoergegevens en aannames. Ook licht de
partij vaktermen zo nodig toe.
- In het rapport licht de partij alle relevante resultaten
voor de opdrachtgever toe, zoals de armaturenspecificaties, kleurtemperaturen, verlichtingssterkte en
gelijkmatigheid.

APPELS MET APPELS

“De partijen die werken volgens de gedragscode geven
hun klanten een heldere uitleg van de gebruikte gegevens en de resultaten van de lichtberekening. Daardoor

“Ik ben blij dat we met de NSVV in samenwerking met
de NLA (Nederlandse Licht Associatie) de stap hebben
genomen om de uniforme regels voor het berekenen van
een lichtplan op te stellen”, stelt Laponder. De partijen
die de gedragscode hebben ondertekend gebruiken
representatieve en beargumenteerbare, dezelfde uitgangspunten voor hun berekeningen. Voor de klant is
het grote voordeel hiervan dat ze het aanbod van diverse
aanbieders beter kunnen vergelijken. Appels met appels
dus. Hij besluit: “Ik denk dat de gedragscode de klant
het broodnodige inzicht in de lichtberekeningen geeft.
Daar plukt hij op lange termijn alleen maar de vruchten
van.“
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