WELL BUILDING STANDARD
EEN GEZONDE EN WELZIJN BEVORDERENDE WERKOMGEVING
De gebruiker – de mens die in een gebouw werkt, leert en verblijft – komt steeds meer centraal te staan. De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen
neemt toe. Echter, hoe creëer je een gebouw dat bijdraagt aan het welbevinden van mensen? De WELL Building Standard, de eerste standaard die zich
uitsluitend richt op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de mens, geeft hier antwoord op, door het optimaliseren van ontwerp, exploitatie én
gedrag. Onze WELL gecertificeerde consultants denken graag mee over het toepassen van de WELL Building Standard binnen jouw organisatie.

DE WELL BUILDING STANDARD
De WELL Building Standard, beheerd door het International Well Building Institute (IWBI) is het resultaat van zeven jaar durend onderzoek naar het effect
van werkplek gerelateerde factoren op welzijn. De norm bestaat uit honderd gefundeerde, ‘evidence-based’ prestatie-eisen voor een gezonde en welzijn
bevorderende werkomgeving en is opgebouwd uit zeven hoofdonderdelen: lucht (Air), water (Water), voeding, (Nourishment), licht (Light), beweging en
activiteit (Fitness), comfort (Comfort) en geestelijke gezondheid (Mind).
De toepassingsmogelijkheden van de standaard zijn divers en uiteenlopend. De standaard maakt bijvoorbeeld onderscheid in typen gebouwen en niveaus van
certificering. Ook wanneer certificeren niet het doel is, kan de standaard op diverse manieren als hulpmiddel dienen in het creëren van een werkomgeving die
bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Wij brengen graag samen in kaart hoe de standaard het beste kan worden toegepast binnen jouw organisatie.
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Het gehele certificeringsproces is tijdrovend en kostbaar. Om de bekendheid met de standaard te vergroten en samen in kaart te brengen welke eisen al dan
niet kunnen worden behaald, biedt WELL Precertification uitkomst. WELL Precertification is een optioneel evaluatiepad dat zich richt op het beoogde ontwerp,
bouw en operationele strategieën op basis waarvan een weloverwogen beslissing kan worden genomen om over te gaan op certificatie.

Het beschrijven van de wellness strategieën voor elk van de honderd eisen vormt de basis van
het precertificatieproces. Bij aanvang van het project brengen wij gezamenlijk de doelstellingen
in kaart en informeren/ enthousiasmeren wij de belangrijkste stakeholders. Naast de algemene
projectdoelstellingen brengen wij ook de wellness doelstellingen in kaart om vervolgens vorm
te geven aan de wellness strategieën. Dit gebeurt op basis van een interactieve workshop.
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CONCRETE EN WERKBARE ADVIEZEN
Het resultaat is een advies op basis van inzicht (in de WELL Building Standard
en een gezonde en welzijn bevorderende werkomgeving), doorzicht
(de mogelijke toepassing binnen de organisatie) en daadkracht (een
actieplan betreffende de te nemen stappen voor het integreren van WELL
in de werkomgeving en bestaand(e) en nieuw(e) beleid en protocollen). Om
belanghebbenden te informeren en enthousiasmeren, verzorgen wij graag
een powerworkshop.

THE FACILITY LAB
Innovatie en het delen van kennis en ideeën is één van onze belangrijkste drijfveren. The facility lab is een synoniem voor onze ontwikkeldrang. Het
is onze manier van werken waarbij wij ruimte bieden voor creatieve en flexibele maatwerkoplossingen. Je bent van harte welkom op ons kantoor
in Hilversum om te brainstormen, te experimenten en te innoveren.

LEES MEER

OVER ARRANGE CONSULTANCY
Arrange Consultancy is onderdeel van ArrangeGroup, een facilitair
ondernemershuis. Wij bieden inzicht en doorzicht in vraagstukken om
zo (facilitaire) organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit
doen wij door het in kaart brengen van verschillende scenario’s, het
meedenken met de facilitaire professionals en het geven van advies. In
onze adviestrajecten combineren wij onze uitgebreide kennis met de
eigenschappen van jouw organisatie en strategische doelstellingen.
Wij bieden het nieuwe perspectief en werkbare oplossingen. Welke
oplossing het beste past, wordt uiteindelijk bepaald door de facilitaire
professionals zelf. Wij ondersteunen daarin.
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