
Nudging Silence
Gewenst gedrag in stiltezones
stimuleren met een stille hint
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De laatste jaren zijn bij steeds meer organisaties (flexibele) open 
werkomgevingen gerealiseerd4,9. Open kantoorwerkplekken zorgen echter 
ook voor een verhoogd geluidsniveau9 wat kan leiden tot verminderde 
concentratie, meer afleiding van werk, verhoogde vermoeidheid, verminderde 
motivatie, verminderde productiviteit en verlaagd geheugencapaciteit3,6,8,13. 
Dit is vooral een probleem bij de uitvoering van (complexe) taken waarbij 
concentratie vereist is. Voor de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace is 
het bevorderen van concentratie in de werkomgeving één van de centrale 
onderzoeksthema’s. 

Het creëren van een stiltezone binnen de open werkomgeving is een oplossing 
die door verschillende bedrijven wordt toegepast10. Deze stiltezones zijn 
gemarkeerd met visuele indicaties, zoals geschreven berichten of beelden, 
zie afbeeldingen hiernaast. Toch ondervinden veel bedrijven problemen met 
het reduceren van het geluidsniveau in deze open stiltezones10. In de praktijk 
blijkt het vaak lastig voor mensen om zich te houden aan afspraken om elders 
te praten en te bellen, of om collega’s aan te spreken op storend gedrag. 

Een manier om gedragsverandering teweeg te brengen, zoals minder praten 
in de stilteruimtes, is nudging11,12. Nudging is een aanpak waarbij mensen, 
veelal onbewust en indirect richting een bepaalde gedragsnorm worden 
gestuurd, terwijl hun keuzevrijheid intact blijft. Uit het eerste onderzoek van 
Health workplace naar de potentie van “workplace nudging” is gebleken dat 
het belangrijk is dat de nudge simpel en attractief is, effect heeft op de sociale 
omgeving en goed getimed wordt12. Uit onderzoek in andere contexten is 
gebleken dat afbeeldingen van bibliotheken, het geluidsniveau, het aantal 
gesprekken en de tijdsduur van gesprekken van mensen reduceren1,2,7. Dit 
maakte ons benieuwd of het ook zou kunnen bijdragen aan stilte in stiltezones 
binnen open werkomgevingen.

Het onderzoek dat we hierna presenteren, toetst of nudging door middel 
van afbeeldingen van bibilotheken bijdraagt aan het reduceren van het 
geluidsniveau van mensen in open stiltezones. Het onderzoek bestaat 
uit twee delen. Als eerste hebben we een experiment uitgevoerd in een 
studieruimte van de universiteit van Utrecht10. Daarna hebben we een 
replicatie onderzoek uitgevoerd in een open bij Healthy Workplace partner 
Menzis in Groningen. 

Een klein tekstbericht en icoontje 
links boven op het bureau: 
“Overleggen of bellen? Kies dan 
een andere plek”
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Stiltezone is gemarkeerd met 
een blauwe kleur vloer. 
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De methodes van beide experimenten waren gelijk. Als eerste 
hebben we een voormeting uitgevoerd, waarbij het geluidsniveau, 
het aantal gesprekken en de tijdsduur van de gesprekken zijn 
gemeten. Deze factoren werden gecorrigeerd voor het aantal 
mensen dat aanwezig was in de stiltezone. Daarna vond er een 
interventie plaats. Daarbij werden posters van bibliotheken en 
boeken opgehangen, zie afbeelding voorpagina en hiernaast. Na 
het ophangen van de ‘’nudgende” posters werd een nameting 
gedaan volgens hetzelfde protocol als de voormeting. In het 
experiment bij Menzis Groningen zijn er na de nameting nog 
evaluatievragen gesteld aan de werknemers over de stiltezone en 
de posters. Ook is er een manipulatie check uitgevoerd bij Menzis 
Groningen. Hiervoor hebben we aan medewerkers gevraagd wat 
hun eerste associatie was met de posters die zijn gebruikt voor het 
nudging experiment.

Poster voor het nudging experiment van een meisje dat geconcentreerd een 
boek leest tussen boekenkasten
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Figuur A hiernaast laat het gemiddeld aantal decibel zien voor het 
experiment in de gesloten stiltezone. Het gemiddeld aantal decibels 
is aanzienlijk verminderd na het ophangen van de posters.

Daarnaast was er een significante vermindering van het aantal 
gesprekken en de tijdsduur van gesprekken. Het aantal gesprekken was 
verminderd met ongeveer 63,8% en de tijdsduur van gesprekken was 
verminderd met ongeveer 75%. De volledige onderzoeksresultaten 
zijn te vinden in de thesis van Healthy Workplace onderzoeker Sarah 
Lovera Rivas10.

Bij het experiment in de stiltezone van de open stiltezone in figuur B, 
ligt het aantal decibel voor het ophangen van de posters dichtbij het 
aantal decibel na het ophangen van de posters. Ook zie je grotere 
fluctuaties in het aantal decibel in vergelijking met het experiment 
bij de studie stiltezone.  Uit de statistische testen kwam geen verschil 
naar voren in het gemiddelde aantal decibel voor en na het ophangen 
van de posters. Er was ook geen verschil in het aantal gesprekken en 
de tijdsduur van gesprekken.

Medewerkers van Menzis gaven via de evaluatievragen aan dat de 
stiltezone niet duidelijk was afgebakend in de open werkomgeving. 
Ook werd opgemerkt dat ze het fijn vonden om soms een gesprek 
aan te knopen met collega’s tussen het individuele werk door. 
Daarnaast gaven de meeste medewerkers aan dat het in stilte kunnen 
werken, geen rol heeft gespeeld in de keuze voor een werkplek in de 
stiltezone. Praktische en sociale factoren speelde wel een rol, zoals 
het bij elkaar willen zitten als een groep, de aanwezigheid van een 
stopcontact, en overige wekplekken waren bezet.

Uit de manipulatie check kwam naar voren dat de meeste werknemers 
bibliotheek als eerste associatie met de posters aangaven. Andere 
associaties die werknemers gaven waren rust, lezen en huiskamer. 

a. Gesloten stiltezone

B. Open stiltezone

Het gemiddelde aantal 
decibel per tijdsintervel voor 
experiment in de stiltezone 
van (A) de Universiteit van 
Utrecht en (B) de open 
kantooromgeving van Menzis 
Groningen.
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Ons onderzoek laat zien dat geluidsniveau wel gereduceerd kan worden door 
nudging in een stiltezone van de universiteit, maar niet in een open kantoorwerkplek. 
Toch associeerden de meeste kantoormedewerkers de posters met bibliotheken. 
Dat nudging geen effect had in de stiltezone van een open kantoorwerplek 
komt waarschijnlijk door de onduidelijkheden rondom de stiltezone en motivatie 
factoren. 

Ons onderzoek heeft laten zien dat een simpele attractieve, en tijd specifieke 
nudge toch een verschillend effect kan hebben afhankelijk van de omgeving.  
De onduidelijke afbakening van de stiltezone in de open kantoorwerkruimte (zie 
afbeelding p.5), heeft waarschijnlijk negatieve invloed op de nudge. Medewerkers 
in de stiltezone zijn zich niet bewust dat ze zich in de stiltezone bevinden. Vlak buiten 
de stiltezone hebben medewerkers er ook geen erg in dat ze de medewerkers 
in de stiltezone kunnen storen. Daarnaast hadden medewerkers in de stiltezone 
kantooromgeving geen directe motivatie om in stilte te werken, terwijl deze er wel 
was in de studieomgeving. Het in stilte kunnen werken op een stilteplek speelde 
geen rol in de werkplekkeuze, terwijl studenten juist naar de studieomgeving gaan 
om in stilte te gaan werken. Werknemers gaven ook aan dat ze het juist fijn vonden 
om tussen het individuele werk door een praatje te maken met collega’s. 

Hoewel we gehoopt hadden een effectieve oplossing te vinden voor het bevorderen 
van stilte in open stiltezones, kunnen we de uitkomsten goed plaatsen. Ze bevestigen 
onze hypothese, zoals uitgewerkt in ons model met drie routes van werkomgeving 
naar gedrag5. Namelijk, stimuleren van bepaald gedrag  heeft pas effect wanneer 
het gedrag goed wordt gefaciliteerd, de mensen gemotiveerd en in staat zijn om 
gedrag in praktijk te brengen. Bij de studieruimte waren deze randvoorwaarden 
ingevuld, maar bij de stiltezone in de open werkomgeving niet. Wij vermoeden 
dat dit laatste duidt op fundamentele tekortkomingen van het concept nudging 
an sich. Zonder duidelijke, liefst geluidsisolerende, afbakening van een stiltezone, 
dat exclusief gebruikt voor concentratie werk, lijkt het handhaven van stilte een 
hachelijke zaak, waar geen nudge tegen opgewassen is.
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Voor een positief effect door nudging moet een nudge naast simpel 
zijn, attractief zijn, effect hebben op sociale omgeving en goed 
getimed worden. Ook, moet de cultuur en omgeving er naar zijn 
waarin de nudge tot uiting kan komen. Een duidelijk afgebakende 
stilteruimte, waar mensen naartoe gaan voor concentratiewerk, 
voldoet hieraan. Daar heeft een eenvoudige vorm van nudging al 
een aantoonbaar effect op het geluidsniveau. In een onduidelijk 
gemarkeerde stiltezone in een open werkomgeving, waar mensen 
ook andere werkzaamheden uitvoeren, werkt dezelfde vorm van 
nudging niet.  

TAKE HOME MESSAGE
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Toelichting: In de bovenstaande grafiek is het effect van de nudging 
experiment te zien in een gesloten studieruimte. Het gemiddelde 
geluidsniveau tijdens de voormeting is weergegeven met de bovenste lijn, 
control, en de nameting met de onderste lijn, intervention. Het gemiddeld 
aantal decibels is aanzienlijk verminderd na het ophangen van de posters. 
Daarnaast was er een significante vermindering van het aantal gesprekken (± 
64%) en de tijdsduur van gesprekken (± 75%).

Toelichting: In de bovenstaande grafiek is het effect van de nudging 
experiment op het geluidsniveau in een open stilteruimte op kantoor. Het 
gemiddeld aantal decibels van de voormeting ligt dichtbij de nameting. 
Er waren geen verschillen gevonden tussen de twee metingen. Uit 
evaluatievragen blijkt dat de afbakening van de stiltezone onduidelijk is en 
de motivatie om stil te werken beperkt is. De manipulatiecheck is positief.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Als eerste
hebben we een experiment uitgevoerd in een
studieruimte aan de universiteit van Utrecht. Daarna hebben we een 
replicatieonderzoek uitgevoerd in een open werkomgeving bij Menzis in 
Groningen, een partner van Healthy Workplace. Tijdens de voormeting is 
het geluidsniveau, het aantal gesprekken en de tijdsduur van gesprekken 
gemeten. Na de voormeting zijn de bibliotheekposters opgehangen. Bij de 
nameting volgde hetzelfde protocol als de voormeting. Bij het onderzoek 
in de open werkomgeving zijn nog evaluatievragen gesteld en is er een 
manipulatiecheck gehouden.
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