bizz zzap

TIM CHRISTIAENS
timemanager

Bevat jouw kantoorlucht te veel CO2?

D

onderzoekers het CO2-niveau. De
groep met 500 ppm presteerde het best.
Zij die moesten werken met 945 ppm
waren 15 procent minder productief en
bij de groep met 1400 deeltjes verminderde de productiviteit zelfs met 50
procent. Aangezien die laatste waarden
geregeld worden waargenomen, zijn er
dus heel wat kantoren die alleen al door
hun atmosfeer de mentale prestaties
van het personeel verslechteren. Op
termijn kan dat heel wat economische
schade opleveren. Vooral de kantoren

e Dienst Vreemdelingenzaken
besliste onlangs het aantal asielzoekers per dag te beperken
wegens te weinig lucht in de kantoren. Uit een experiment van enkele
Harvard-wetenschappers blijkt dat de
gemiddelde concentratie CO2 op kantoor vaak te hoog ligt. De onmiskenbare
gevolgen zijn hoofdpijn en een verminderde concentratie. Het gros van de
kantoren bevat rond 945 ppm (parts
per million) CO2. In een experiment
met 24 kantoorwerkers reguleerden de

waarin veel werknemers in een relatief
kleine ruimte werken, bevatten veel
CO2. Om de lucht zuiver te houden, is
het aangeraden de luchtkwaliteit geregeld te meten. Zorg voor een degelijk
verluchtingssysteem en zet geregeld de
ramen open. Ook planten kunnen de
luchtkwaliteit verbeteren. Ze zetten
CO2 om in zuurstof en werken bovendien de onaangename geuren weg. z
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artin Germeau en Martin François zetten vorig jaar het project PermaFungi op de rails. De
onderneming recupereert het
kofﬁedik van de biologische kofﬁebonen bij de broodjesketen Exki. Het kofﬁedik doet dienst als meststof waarin
PermaFungi oesterzwammen kweekt.
Sinds mei 2014 gebeurt dat in de kelders van het Brusselse Tour en Taxis,
eind vorig jaar opende een tweede kwekerij in Sint-Gillis. “We willen dat uitbreiden naar heel België, met de bedoeling leegstaande kelders te valoriseren”,
zegt Germeau. Op dit moment wil PermaFungi zijn distributie uitbreiden
naar Vlaanderen. Het bedrijf biedt zelfkweekpakketten aan. “We zijn vooral
op zoek naar winkels in Vlaanderen en
mikken op biowinkels, bloemenwinkels
en delicatessezaken.” z
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Biedt pakketten aan waarmee consumenten
zelf oesterzwammen kunnen kweken.

ecord Bank lanceert een app,
waarmee mensen snel te weten
kunnen komen welke autolening
ze bij de bank kunnen krijgen. De
app is een voorbeeld van hoe banken
hun diensten moeten aanpassen aan
een wereld waarin klanten meer en
meer bankdiensten via hun mobiele
toestellen uitvoeren. Een app als Get
This Car, ontwikkeld door Happiness
Brussels, maakt het leven van de
gebruiker gemakkelijker en vergroot
de kans dat hij bij Record Bank klant
wordt. Get This Car werkt als de
muziekapp Shazam, waarmee u kunt
achterhalen van wie een nummer is dat
u ergens hoort. Bij Get This Car scant u
de autoreclame die u hoort op de radio,
ziet op tv of in een magazine en Record
Bank laat u in een mum van tijd weten
hoeveel een autolening kost. z

