
De kwaliteit van onze omgeving heeft een enorme impact op onze gezondheid en ons 
welbevinden. Niet voor niets werd dit pijnlijk duidelijk tijdens COVID-19. Er is veel 
behoefte aan persoonlijke veiligheid en aandacht voor fysieke en mentale gezondheid. 
Het is goed om als organisatie hierbij stil te staan. Maar hoe creëer je een gezonde 
werkomgeving? En zorg je voor toekomstige veerkracht?

Tijdens de lezing ‘Gezonde werkomgeving, WELL zo prettig!’ staan we stil bij de 
lessons learned van COVID-19 en hoe je gezonde en veerkrachtige werkomgevingen 
kan creëren vanuit de principes van WELL. De WELL Building Standard is een 
methodiek die helpt bij het realiseren van gezonde gebouwen.  

De lezing wordt gegeven door Han Vrijmoed en Milou Knippen, beiden WELL 
Accredited Professional (WELL AP). Han is als bouwbioloog sterk thuis in onderwerpen 
als luchtkwaliteit, licht, akoestiek en gezond materiaalgebruik. Milou heeft veel kennis 
van ruimtelijke vormgeving en biophilic design en heeft als projectmanager ruime 
ervaring met bouw- en interieurprojecten.

Lezing Open Air
Gezonde werkomgeving, WELL zo prettig!
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De WELL fabriek helpt organisaties door middel van workshops, advies en 
projectmanagement een gezonde werkomgeving te ontwikkelen die bijdraagt aan 
het welbevinden van medewerkers en daarmee het succes van de onderneming. 
Gezond werkgeverschap kost geen geld, maar levert geld op!

Wie is de WELL fabriek?

Programma

Praktische informatie

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Welkom en introductie WELL fabriek
13.45 uur Impact van corona op huisvesting (beschouwing)
14.00 uur WELL Building Standard voor een veerkrachtige organisatie (principes)
14.45 uur Business Case
15.00 uur Hoe nu verder
15.15 uur Discussie / vragenronde
15.30 uur Afronding met borrel

Onze lezing bieden wij kosteloos aan, maar na inschrijving rekenen wij op uw komst. 
Bij ‘no show’ wordt voor de gemaakte kosten € 75,- excl. BTW doorberekend. 
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