
Aangezien verbeteringen altijd bestaan uit meerdere inspanningen 
bieden wij u een compleet traject met een stevige kick-off.

Onze aanpak



KENNISSESSIE
Kennissessies worden gebruikt ter inspiratie van organisaties en projectteams 
die gezondheid en welbevinden van medewerkers vorm willen geven. Wij 
nemen wij u mee naar de 10 thema’s van de WELL Building Standard. Tevens 
geven we onze visie over het traject dat u kunt bewandelen om uw doelen te 
behalen. Hierbij voegen we een belangrijk element toe, zijnde gedrag.

WORKSHOP
De workshop heeft als doel de ambitie en het speelveld te verkennen. Het geeft 
projectteams een vliegende start bij nieuwbouw- en renovatieprojecten om 
gezondheidsaspecten in de bouwplannen te incorporeren. De workshop kan als 
charette worden aangemerkt binnen de WELL certificering.

BUSINESSCASE
“Niks spel, knikkers”, Youp van ’t Hek zei het al eens. En dat is waar. Naast goed 
werkgeverschap wilt u ook zien wat investeringen opleveren. Dat de voorgestelde 
maatregelen een harde en zachte component hebben, hoeven we u niet uit te 
leggen. Maar aan welke knoppen u kunt draaien, daar hebben we een model voor 
ontwikkeld die haarfijn het onderscheid aantoont. 
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SURVEY
Welbevinden is geen momentopname. Het is een continue proces, waarbij 
diverse parameters worden gemonitord. Enerzijds is er informatie uit installaties 
en sensoren te halen, maar het andere (belangrijke) deel komt uit de ervaring 
van gebruikers. De WELL fabriek heeft een methodiek die medewerkers online 
bevraagd zonder vervelend te worden.

METINGEN
Wat is de kwaliteit van het binnenmilieu? Als er al gegevens zijn van de 
luchtbehandeling, licht en akoestiek, dan zijn deze vaak gedateerd. Ook is veelal 
onbekend of installaties adequaat worden onderhouden.  Om hierover duidelijkheid 
te krijgen, voeren we metingen uit en toetsen we gegevens. Daarbij adviseren we over 
de benodigde aanpassingen en ontwerpplannen voor renovatie.

PROJECTMANAGEMENT
Veel bouwprojecten zijn vooral technisch georiënteerd. Hierdoor komen 
menselijke aspecten nogal eens in het geding. De WELL fabriek beschikt over 
projectmanagers die juist hier oog voor hebben. Zij zijn ervaren in het aansturen 
van een breed pallet aan activiteiten, die parallel lopen aan het bouwproces. 
Hierdoor wordt daadwerkelijk een gezonde omgeving gerealiseerd!
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NUDGING
Er is meer dan de WELL standard alleen. Door ook aandacht te besteden aan 
gedrag wordt een duurzaam resultaat gerealiseerd. Nudging is een 
werkwijze/methodiek waarbij medewerkers een zetje in de goede richting 
krijgen. Samen met uw medewerkers ontwikkelen we nudges ter bevordering 
van gezond gedrag. Leuk om te doen en het creëert draagvlak.

CERTIFICERING
De WELL fabriek begeleidt u met de WELL-certificering van uw gebouw en ontzorgt 
de organisatie met de benodigde acties. Als WELL Accredited Professionals zijn wij 
geautoriseerd het project aan te melden bij International WELL Building Institute
(IWBI), onderhouden het contact, coördineren de bewijslast en zorgen voor 
performance testen.

PERFORMANCE TESTING
Performance testing wordt door een onafhankelijke Performance Testing Agent 
(PTA) uitgevoerd. Hierbij worden de door WELL aangegeven parameters getest. 
De resultaten worden bij de certificerende instelling ter beoordeling ingediend. 
Bij de WELL fabriek is Han Vrijmoed PTA, waarbij hij samenwerkt met de Epsten
Group die als Performance Testing Organisation fungeert.
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