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Wij geloven dat huisvesting volledig ten dienste 

moet staan van haar gebruikers. 

 

Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid, 

beleving en het welbevinden van haar gebruikers, 

dat is de échte waarde van vastgoed.  

 

CONSULT is die schakel tussen mens, organisaties en 

de huisvestingsoplossing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nils Bonder, directeur CONSULT 
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Wat komt er op ons af? 



Demografische impact 
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Stille Generatie 
1928 - 1945 

Baby Boomers 
1946 - 1964 

Generatie X 
1965 - 1980 

Millennials 
1981 -1996 



Gebruikerstrends 
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Gezond blijven op het werk 
een goed welzijn brengt voordelen voor zowel werknemers als werkgevers 

Werk is onderdeel van identiteit 
kantoor en werkplaats zijn onderdeel van onze levensstijl geworden 

Impact van technologie 
de meeste technologische innovaties en veranderingen komen via werk 

Flexibiliteit en co-working 
samenwerken, delen en netwerken op het werk worden steeds belangrijker 



Verschuiving van aandacht 

“Small differences can have a large effect 

What may appear a modest improvement in employee health or productivity, can have 

a significant financial implication for employers.”  
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Gebouwen hebben impact 
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Het gaat niet om de stenen, 

Het gaat om mensen! 



WELL Building Standard 
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WELL focust op de mens 

WELL is een hulpmiddel bij: 

 het creëren van een gezonde omgeving; 

 het codificeren van de praktijkkennis; 

 een op prestatie gericht systeem; 

 meting, certificering en monitoring.  
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WELL Building Standard 
 

WELL evalueert de aspecten inzake gebouwprestatie 

en gebruikersgedrag  ter ondersteuning van de 

exploitatie en het onderhoud van gezonde 

gebouwen gedurende de gehele levenscyclus. 

11 
CONSULT is onderdeel van AM Real Estate Development 



WELL Features 
 

 Precondition features = minimaal vereist 

     Circa 40 features aanwezig 

 

 Optimization features = prestatie score 

      Circa 60 features aanwezig 
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WELL Certificatieniveau’s 
 

 Platinum 

     100% Preconditions + >80% Optimizations gehaald 

 

 Gold 

     100% Preconditions + >40% Optimizations gehaald 

 

 Silver 

     100% Preconditions gehaald 

 

 Fail / Not certified 

     Not all Preconditions gehaald 
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Project typen 
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Nieuwe en bestaande gebouwen 

 Gebouwontwerp 

 Inrichting 

 

 

 

 
 

Nieuwe en bestaande inrichtingen 

 Inrichting 

 

 

 

 

 
 

Core & Shell  

 Gebouwontwerp 



WELL certificatie proces  
 

 Registratie 

 Documentatie op orde brengen 

 WELL beoordeling 

 Certificatie 

 Recertificatie na 3 jaar 

 

 

 

 

 

 WELL certificering voor kantoren 

 WELL pilots voor: 

 Communities 

 Multi Residential 

 Education 

 Restaurants 

 ALLprojectsIn 
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WELL Building Standard 
 

Zeven categorieën: 

 

 Lucht 

 

 Water 

 

 Voedsel 

 

 Licht 

 

 Fitness 

 

 Comfort 

 

 Geest 
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WELL Building - lucht 
 

Binnenluchtkwaliteit; afvoer van 

luchtverontreinigingen, preventie van 

luchtverontreinigingen en luchtzuivering. 

 

 Ventilatie 

 Vochtbeheersing 

 Bouwproces 

 Gezond entree 

 Meten & monitoren 

 Luchtinfiltratie en controle 

 Schoonmaak protocol 

 Materiaalkeuze 
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WELL Building - voedsel 
 

Voedsel; aansporing tot betere eetgewoonten  

d.m.v. een gezonder en veelzijdiger 

voedselaanbod, gezonder eetgedrag en het 

bevorderen van kennis over voedselkwaliteit. 

 

 Inrichting 

 Gezonde porties 

 Voedselbereiding 

 Levering gezond voedsel 

 Hygiënische ruimten voor voedselbereiding 
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WELL Building - licht 
 

Licht; ondersteuning van het circadiaans ritme. 

Eisen inzake gevelopeningen en gevelontwerp, 

lichthoeveelheid en lichtbeheersing alsmede 

taakafhankelijke verlichtingsniveau’s ter 

verbetering van humeur en productiviteit. 

 

 Daglicht 

 Circadiaans ritme  

 Activiteit gerelateerde verlichtingsniveau’s 

 Kleurkwaliteit 

 Reductie verblindingshinder 
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WELL Building - fitness 
 

Fitness; eisen aan het gebouwontwerp, 

ontwerpeisen ter bevordering van 

lichaamsbeweging. 

 

 Interior active design 

 Exterior active design 

 Activiteit gerelateerde werkplekken 

 Oefenruimten 

 Bewustwording en gewoonten 
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WELL Building - comfort 
 

Comfort; kwaliteitsgrenswaarden, regelbaarheid, 

beleidsmaatregelen. 

 

 Thermisch binnenklimaat 

 Akoestiek 

 Ergonomie 

 Regeling 

 Toegankelijkheid 

 Reuk 

 Protocolen 
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WELL Building - mind 
 

Mind; ondersteuning van het mentale en 

emotionele welzijn. Feedback aan de gebruikers 

in de vorm van informatie omtrent de omgeving 

(beleid van de organisatie, design elementen, 

ontspanningsruimten, en geavanceerde 

technieken). 

 

 Feedback op het ontwerp 

 Geïntegreed ontwerp 

 Wellness bewustzijn & protocolen 

 Sociale gelijkheid & altruisme 

 Verbinding met de natuur 

 Aanpasbare ruimte 
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WELL Building Standard 
 

De eerste richtlijn in de wereld die zich richt op 

de verbetering van de gezondheid en het welzijn 

van de mens door middel van de gebouwde 

omgeving. 
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WTC Utrecht 

24 
CONSULT is onderdeel van AM Real Estate Development 



Projecten in wording 
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Weetjes! 
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Weetjes! 
 
 
 
 

U mag gaan staan! 



Hoeveel % van onze tijd brengen we binnen door? 
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Hoeveel % van onze tijd brengen we binnen door? 
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Welke omgeving stimuleert gezond gedrag het meest 
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Hoeveel liter lucht ademen we in per dag? 
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6.000 liter 

 

 

 MINDER      MEER 

        



Hoeveel liter lucht ademen we in per dag? 
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6.000 liter 

 

 

        MEER 

        11.352

         



Welke gezondheidsimpact is het grootst? 
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Welke gezondheidsimpact is het grootst? 

34 
CONSULT is onderdeel van AM Real Estate Development 



Hoeveel meer productiever werkt men in een gebouw met een comfortklasse A ipv C? 
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 4%       15% 

     



Hoeveel meer productiever werkt men in een gebouw met een comfortklasse A ipv C? 
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        15% 

     



20 minuten powernap werkt… 
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 NIET!       WEL! 

     



20 minuten powernap werkt… 
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        WEL! 

       35% productiever volgende twee uren

       54% meer alert in eerste uur na nap
      



Welk % medewerkers voelt zich energieker door het zien van groen? 
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 27%       76% 

     



Welk % medewerkers voelt zich energieker door het zien van groen? 
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        76% 
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Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid, 

beleving en het welbevinden van haar 

gebruikers, dat is de échte waarde van 

vastgoed.  
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CONSULT  

Ptolemaeuslaan 80 

3528 BP Utrecht 
 

Postbus 4052 

3502 HB Utrecht 

www.consult.amred.nl 
 

T 030-2875300 

E info@amred.nl 


