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computers, printers en fotokopi-
eertoestellen uitstoten”, valt daar
bijvoorbeeld te lezen.
Behalve planten zijn ook

andere natuurlijke elementen
zoals daglicht van invloed op het
voorkomen van werkstress en
het bevorderen van de producti-
viteit. Iemand die in een ‘groe-
nere’ ruimte werkt, voelt zich
13 procent beter en is 8 procent
productiever dan een collega in
een kaler kantoor. Zo blijkt uit

de eind oktober gepubliceerde
resultaten van een onderzoek uit-
gevoerd onder 3600 kantoorwer-
kers. Dit onderzoek stond onder
leiding van Cary Cooper, buiten-
gewoon hoogleraar organisatie-
psychologie en gezondheid aan de
universiteit van Lancaster (Groot-
Brittannië). Volgens hem werd de
invloed van de werkomgeving op
het welbevinden en de prestaties
van werknemers „vaak louter als
hygiënefactor” beschouwd – als

er iets aan mankeert, heeft dat
een negatief effect. Het door hem
uitgevoerde onderzoek maakt
duidelijk dat er ook een positieve
relatie is tussen werkomgeving en
productiviteit.
Voor dit onderzoek werden

kantoorwerkers in Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Nederland,
Spanje, Groot-Brittannië, Zweden
en Dubai ondervraagd over hun
werkplek en hun behoeften. De
belangrijkste wens, daglicht,

wordt door 42 procent van de
ondervraagden genoemd. Een
even grote groep moet het zonder
stellen; 7 procent werkt zelfs in
een ruimte zonder raam.
Kantoorwerkers hinken wat het

werken op een flexibele werkplek
betreft op twee gedachten. De
grootste groep –40 procent– voelt
zich volgens dit onderzoek het
meest productief achter een vast
bureau. Van de ondervraagden
denkt 31 procent in een kantoor-

tuin het productiefst te zijn. Naar
verhouding zijn de Nederlandse
deelnemers aan dit onderzoek
weinig enthousiast over flexibele
werkplekken.
Wat Nederlandse kantoorwer-

kers betreft: die stellen prijs op
daglicht (55 procent) en een rus-
tige werkomgeving (32 procent).
Andere wensen: echte planten (22
procent), heldere kleuren (16 pro-
cent) en gebruik van natuurlijk
materialen (14 procent).

maakt werknemer blijer en fitter

Planten zuiveren de lucht en brengen vocht in de atmosfeer. Tien kantoortoppers: planten die tegen een stootje kunnen. Bron: kantoorgroen.com. beeld RD

De drakenbloedboom is goed in het 

verwijderen van trichloorethyleen. 

Kan goed tegen verwaarlozing en 

weinig licht.

Klimop verwijdert formaldehyde. 

Houdt niet van hoge temperaturen.

De dadelpalm kan leven met weinig 

licht en een centraleverwarmingkli-

maat. Kouder dan 16 graden moet 

het niet worden.

De ficus alii zuivert de lucht, groeit 

gemakkelijk, is resistent tegen 

insecten.

De krulvaren is kampioen in het ver-

wijderen van ongewenste stoffen. 

Brengt veel vocht in de lucht.

De vaantjesplant haalt veel kwalijke 

stoffen (aceton, trichloorethyleen, 

benzeen, formaldehyde) uit de lucht.

De rubberplant haalt formaldehyde 

uit de lucht. Kan tegen lage tempe-

raturen en weinig licht.

De chamaedorea elegans brengt 

veel vocht in de lucht.

De rhapis excelsa is een van de 

beste planten voor het verbeteren 

van de luchtkwaliteit binnenshuis. 

En: gemakkelijk in het onderhoud.

De crysalidocarpus, een sierlijke 

palm, brengt vocht in de lucht en 

verwijdert giftige stoffen.

AMSTERDAM (ANP). Muziek-
dienst Spotify heeft sinds
zijn oprichting in 2008 meer
dan 2 miljard dollar (1,6
miljard euro) uitgekeerd aan
de rechthebbende artiesten.
De dienst telt momenteel
wereldwijd 50 miljoen
gebruikers, van wie er 12,5
miljoen een betaald abon-
nement hebben. Ze beta-
len een tientje per maand
aan de muziekdienst. Dat
schrijft topman Daniel Ek
van Spotify in een gisteren
verschenen blog.
De van oorsprong Zweedse
internetmuziekdienst biedt
zo’n beetje alle muziek die
ooit is uitgebracht. Het
gaat om miljoenen num-
mers. Voor elke keer dat er
een nummer is beluisterd
krijgt de artiest een bepaald
bedrag uitgekeerd.

Spotify keert
muzikanten
1,6 miljard uit

Kamp tegen
industrie:
Investeer in ict

DEN HAAG (ANP). De Nederlandse
industrie is sterk en modern,
maar zal extra moeten investe-
ren in ict om concurrerend te
kunnen blijven.

Die boodschap gaf minister Kamp
(Economische Zaken) gisteren af
toen hij de actieagenda ”smart in-
dustry” ontving van Ineke Dezen-
tjé-Bluemink, voorzitter van FME,
ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie.
Smart industry staat voor het

verbeteren van de productie met
hulp van ict waardoor bedrijven
nieuwe kansen krijgen om te
groeien.
In het gepresenteerde actieplan

worden tien proefprojecten voor-
gesteld waarbij onder meer in de
teelt en distributie van vers fruit
en groente, maar ook in het on-
derhoud van chemiebedrijven
wordt ingespeeld op de nieuwste
technologische ontwikkelingen.

Dijsselbloem begrijpt kritische
vragen over verleden Juncker
Redactie economie

DEN HAAG/BRUSSEL. Minister Dijs-
selbloem van Financiën begrijpt
dat er „kritische vragen” worden
gesteld over de belastingdeals
die in Luxemburg werden geslo-
ten met internationale bedrijven
in de tijd dat Jean-Claude Junc-
ker daar premier was. Onder-
tussen wordt hij zelf onder vuur
genomen in de Duitse pers.

Juncker is nu voorzitter van de
Europese Commissie, en onder
meer het Europees Parlement eist
opheldering over de afspraken.
Dijsselbloem gaat ervan uit dat

Juncker de vragen zal beantwoor-
den. Wel geldt dat de huidige
Luxemburgse regering politiek
verantwoordelijk is, ook voor be-
leid dat onder Juncker is gevoerd,
zei Dijsselbloem gisteren.
Volgens Dijsselbloem zijn er

internationaal onvoldoende
afspraken tegen het wereld-
wijd ontwijken van belastingen
door grote bedrijven. Dat geeft
een „perverse prikkel”, die er
uiteindelijk toe kan leiden dat
dergelijke bedrijven nergens meer
belasting betalen. Nu is volgens
hem onvoldoende duidelijk wat
wel en niet mag en dus „kan ken-
nelijk alles.” Nederland is zeer
bereid om in internationaal ver-
band afspraken te maken tegen
belastingontwijking.
Europarlementariërs zouden

over de belastingconstructies met
de Luxemburgse fiscus vandaag
een debat hebben met Europees
commissaris Pierre Moscovici (Be-
lastingen). Het Parlement heeft
Juncker zelf nog niet gevraagd.
De onthullingen over het

„belastingparadijs” Luxemburg
werpen inmiddels een schaduw
over de voorzitter van de Com-

missie-Juncker, die op 1 novem-
ber begon. Sommige partijen en
media pleiten voor het aftreden
van de Luxemburger.
In de Duitse pers komen de

schijnwerpers ondertussen ook
op Nederland te staan. ”De ware
belastingoase ligt aan de Noord-
zee”, kopte gisteren Die Zeit in
een artikel waarin wordt beschre-
ven hoe internationale bedrijven
door gunstige belastingtarieven
honderden miljarden dollars naar
Nederland hebben doorgesluisd.
Behalve over de positie van

Juncker worden er in het artikel
ook vragen opgeworpen over de
positie van eurogroepvoorzitter
Dijsselbloem. „Dit is een soort-
gelijk belangenconflict”, stelt de
Duitse belastingdeskundige Tho-
mas Eigenthaler, die concludeert
dat in Europa „vertegenwoordi-
gers van belastingparadijzen op
twee cruciale posten zitten.”


