
De term ‘Sick Building Syndroom’ is in Nederland al behoorlijk ingeburgerd. De omgang tussen

werkgever en werknemers kan daardoor zwaar onder druk komen te staan. Het binnenklimaat is

bepalend voor elke werkomgeving. Stof, geluid, stank, bacteriën, en schimmels hebben een groot effect

op het binnenklimaat en kunnen dat flink verzieken. Over het algemeen leidt een slecht binnenklimaat

tot een verslechtering van de werksfeer en de productiviteit. Omdat te voorkomen kan onafhankelijk

onderzoek naar, en advies over het binnenklimaat opheldering verschaffen. 

Quote Invest: Binnenklimaatonderzoek 

Veiligheid en comfort
objectief in kaartgebracht

Binnenklimaat
In de meeste gebouwen is het binnenklimaat

niet optimaal. Werknemers klagen hierover

steeds meer. Volgens velen is de oorzaak van

deze klachten gelegen in het binnenklimaat

van het gebouw en kunnen de klachten

worden samengevat als ‘Sick Building

Syndroom’. U kunt dit voorkomen of verhel-

pen, door de juiste maatregelen te nemen.

Ingenieurs- en onderzoeksbureau Quote Invest

helpt u door kritisch te kijken naar tempera-

tuur, luchtvochtigheid, ventilatie en de aan-

wezigheid van bacteriën en stofdeeltjes. We

onderzoeken naar de oorzaak, en daarmee de

gezondheidsklachten te verminderen en de kli-

maatinstallatie te verbeteren. Maar we gaan

verder, door gepaste oplossingen aan te

bieden. 

Uniek concept
Quote Invest heeft een uniek concept om uw

gebouw zo gezond mogelijk te houden.

Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om ziek-

teverzuim te drukken, arbeidsproductiviteit te

vergroten en het binnenklimaat als aange-

naam te laten ervaren. Blijkt uit studies o.a.

van het RIVM voorlichtingscentrum en de

Wereldgezondheidsorganisatie. Quote Invest

maakt het mogelijk vrijwel alle ziektemakers

van het binnenklimaat te meten, analyseren

en vandaar uit te adviseren en te begeleiden.

Daarmee neemt Quote Invest de expertise van

binnenklimaat naar de next level en opereert

‘on the edge of technology’. Het kennisveld is

alles wat inpandig ziek kan maken, een uniek

concept in Nederland. Eén en hetzelfde loket

voor uw gehele binnenklimaatproblematiek.

Daarmee krijgt u als facility manager eindelijk

echt een vinger achter een vaak obscure en

ondoorzichtige binnenklimaatproblematiek,

dat gepaard gaat met soms onduidelijk klach-

ten van werknemers. 

Microbiologisch onderzoek
Micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels

en gisten kunnen zich waanzinnig snel

vermenigvuldigen en verspreiden als de

omstandigheden daar gunstig voor zijn. 

In tal van branches worden hoge eisen gesteld

aan hygiëne en infectiepreventie. Als de

HACCP-eisen niet strikt worden nageleefd

dreigt besmettingsgevaar, met nadelige gevol-

gen voor de gezondheid. Microbiologisch

onderzoek kan mede uitsluitsel geven bij

gebouwgerelateerde klachten. Daarvoor nemen

de inspecteurs lucht- en contactmonsters in

luchtbehandelinginstallaties en werkruimte.

De monsters worden onderzocht in een

geaccrediteerd laboratorium. Daar worden de

micro-organismen na een incubatietijd met

behulp van biochemische reacties gedeter-

mineerd. 

Onafhankelijk
De onafhankelijkheid van onze adviezen en

dienstverlening blijkt onder meer uit de nauw-

keurige wijze waarop wij de inspecties en

opnames uitvoeren en aan de opdrachtgevers

rapporteren, waarbij geheimhouding gegaran-

deerd is. Bij advisering over het binnen-

klimaat kunnen opdrachtgevers onze adviseurs

ook inschakelen voor ondersteuning van de

communicatie. Deze vorm van dienstverlening

omvat adviezen over de interne en externe

communicatie. Daarbij kunnen onze adviseurs

de werknemers deskundig voorlichten over de

kwaliteit van het binnenklimaat en de even-

tuele maatregelen omdat te verbeteren.

Geïntegreerde dienstverlening
Wij kunnen het bewind voeren bij de aanpak

van microbiologische besmettingen. 

Onze adviseurs kunnen microbiologische

onderzoek combineren met fysisch onderzoek

naar CO2, fijn stof, temperatuur en relatieve

vochtigheid en daarnaast het verzorgen van

hygiëne inspecties volgens NEN 2075. De geïn-

tegreerde dienstverlening van Quote Invest

garandeert korte communicatielijnen, zodat

hiermee voorkomen wordt dat waardevolle

informatie verloren gaat. Combinatie van dien-

sten is daarmee ook kostenbesparend.

Meer informatie?

U kunt vrijblijvend een afspraak maken of

informatie inwinnen bij:
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Quote Invest BV

Postbus 1014

1700 BA  Heerhugowaard

T.  072-5718040

F.  072-5718743

E.  info@quote-invest.nl

W. www.quote-invest.nl 

Jack van Langen, directeur Ingenieurs- en onderzoeksbureau Quote Invest 

Quote Invest garandeert
korte communicatielijnen
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