
Training
WELL Building Standard

Wist je dat we zo’n 90 procent van onze tijd binnen 
doorbrengen? Dit betekent dat de kwaliteit van onze 
omgeving een enorme impact heeft op onze gezondheid, 
energie en welbevinden. Niet voor niets werd dit pijnlijk 
duidelijk tijdens COVID-19.

Maar hoe creëer je een gezonde en energieke omgeving? 
Niet alleen op kantoor maar ook thuis! En hoe zorg je voor 
meer vitaliteit en welbevinden? De WELL Building Standard 
biedt hierop antwoord en is een methodiek die helpt bij het 
verbeteren van gezondheid en welzijn binnen de organisatie.

Tijdens onze training maak je uitgebreid kennis met WELL
en nemen we je mee in de pijlers voor energiek werken.
Je leert alle zin en onzin met een blijvende mindshift. 
Bovendien maak je van het geleerde meteen een praktische 
vertaling naar de eigen organisatie. 

De training bestaat uit twee dagdelen. Door onze aanpak 
staat de WELL fabriek voor succes en plezier!
Be WELL Work WELL. 



De WELL fabriek helpt organisaties door middel van workshops, advies en programmamanagement een 
gezonde helende omgeving te ontwikkelen die bijdraagt aan het welbevinden van medewerkers en daarmee
het succes van de onderneming. Mensen zijn productiever, gelukkiger en energieker. 

De training wordt gegeven door Milou Knippen en Han Vrijmoed, beiden WELL Accredited Professional (WELL AP). 
Door hun brede benadering worden zowel gebouw als niet-gebouw gerelateerde zaken meegenomen. Denk
daarbij aan licht, lucht, comfort, beweging, groen, ontspanning en sociale cohesie.

Reactie van één van onze klanten (Provincie Zuid-Holland): “Milou en Han hebben we als flexibel, positief, duidelijk, 
grondig en kundig ervaren. De passie voor het creëren van een gezonde werkomgeving is duidelijk te merken.”

Wie is de WELL fabriek?

Resultaat

Praktische informatie

Na de training
• Weet je alles over de WELL Building Standard v2;
• Wat het effect ervan is op de gezondheid van werknemers;
• Welke stappen je moet doorlopen bij een certificeringsproces;
• Heb je als tastbaar resultaat de verbeterpunten voor jouw 

organisatie en huisvesting.

De training bestaat uit twee dagdelen en wordt in-company* /
online gegeven. Kosten € 4750,- excl. BTW, max. 12 deelnemers.

* externe locatie mogelijk, kosten hiervoor zijn niet in de prijs inbegrepen 

info@wellfabriek.nl
Milou Knippen
06-23911648
Han Vrijmoed
06-41478686


