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BuilDing hollanD
Van 11 tot en met 13 april 2017 komt de top van de 

bouw- en vastgoedsector samen in de RAI Amsterdam. 

Wilt u de koplopers spreken over Kantoren? 

Bestel dan uw gratis kaarten op www.buildingholland.nl

Deze whitepaper draait om welzijn in kantoren. Hierin 

geven we een marktvisie, een roadmap naar WELL, 

concrete informatie én inspiratie uit de praktijk.



De impact van vastgoeD 
op gezonDheiD

menselijke factor als leidraad

gezond aan de top

‘Een gezond gebouw draagt actief bij aan het welzijn van gebruikers.’ Jarenlang hebben facility- en 

HR-managers ijverig gezocht naar onderbouwing van deze stelling, om goedkeuring te krijgen voor 

investeringen die bijdragen aan frisse, gezonde gebouwen. Het bewijs bouwt zich langzaam op en 

daardoor doemt een nieuwe businesscase op aan de horizon. 

Zo staan jonge en talentvolle professionals in de rij om aan de slag te gaan bij werkgevers die 

 investeren in carrièremogelijkheden enerzijds en welzijn en levenskwaliteit anderzijds. Daarnaast 

 laten succesvolle renovaties met vernieuwing van binnenklimaat zien dat een lager percentage 

ziekte verzuim direct gerelateerd is aan gebruik van gezonde materialen, voldoende aanvoer van 

frisse lucht en een persoonlijk klimaat. 

Een ontwerp en realisatie van een gezond gebouw vraagt om commitment van het projectteam. Er 

moet meer aandacht komen voor onder andere binnenlucht, thermisch comfort en verlichting. Kennis 

over deze voorwaarden is nog niet bij alle partijen in de bouw- en vastgoedsector aanwezig. 

Om een gebouw met een focus op welzijn te realiseren kunnen certificeringsmethodieken uitkomst 

bieden. WELL houdt de menselijke factor als leidraad aan en kan ondersteunen bij ambities die 

 gezondheid centraal stellen. Een certificering binnen deze standaard kan een ranking opleveren 

binnen de top van Nederlandse kantoren, met optimaal functionerende gebouwgebruikers. 

Deze whitepaper duidt het belang van welzijn voor productiviteitsstijging en verlaging van ziekte-

verzuim. Met onderzoeksresultaten toont het aan dat een gezonde werkomgeving op diverse vlakken 

winst oplevert. We laten zien hoe een certificeringsproces in zijn werk gaat en welke voorbereidingen 

hieraan vooraf gaan. Vervolgens laten we zien wat het uiteindelijk oplevert en stellen we de top-8 

Nederlandse kantoren voor, waarbij de gebruiker het laatste woord heeft. 
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welzijn BeïnvloeDt 
proDuctiviteit

+/- 0,1%

+/- 0,9%

+/- 9,0%

het bewijs is geleverd! 

Personeelskosten slokken 90% van de totale operationele kosten van een gebouw op. Over dit forse 

percentage krabben veel facilitymanagers en gebouweigenaren zich achter de oren. Zij zoeken 

naar bewijs dat een groen en toekomstbestendig gebouw inderdaad bijdraagt aan betere arbeids-

productiviteit, lager ziekteverzuim en uiteindelijk lagere kosten. 

(Bron: Health, Wellbeing & Productivity in Offices, World Green Building Council)

A 10% variation applied equally to each 

cost has a far from equal impact

Energy costs

Rental costs
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Het onderzoek ‘Health, Wellbeing & Productivity in Offices’ van de World Green Building Council gaat 

in op deze probleemstelling en de belangrijkste conclusies onderstrepen het belang van een goede 

werkomgeving. Zij liet een team van experts kijken naar onder andere luchtkwaliteit, thermisch 

 comfort, daglicht, akoestiek en uitzicht van diverse kantoren. 

kwaliteit van binnenlucht en thermisch comfort

Lage concentraties CO2, vervuilende stoffen en fijnstof en een hoge mate van ventilatie zijn belang-

rijke factoren voor een gezondere en frissere werkplek. Naar schatting is een productiviteitswinst 

van 8 tot 11 procent te bereiken met een betere luchtkwaliteit. Thermisch comfort is gerelateerd aan 

de kwaliteit van binnenlucht, waardoor het lastig is om voordelen ten opzichte van elkaar te onder-

scheiden. Onderzoek laat zien dat het loont om medewerkers zelf (voor een deel) te laten beslissen 

over het binnenklimaat. Het loont om personeel een beperkte beslissingsbevoegdheid te geven over 

de temperatuur, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om de werkplek twee graden kouder 

of warmer te maken. Diezelfde winst wordt ook behaald door invloed te geven op het gebied van 

verlichting. 
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uitzicht op natuur

Gebouwgebruikers hebben voldoende licht nodig om hun activiteiten uit te voeren en donkere 

 ruimtes worden idealiter vermeden als werkplek. Verschillende onderzoeken uit het verleden 

 relateerden productiviteitswinst vooral aan een werkplek dicht bij één of meerdere ramen. Experts 

vertellen nu dat het uitzicht op de natuur waarschijnlijk een belangrijke factor is. Onze verbinding 

met de natuur en de wens om hiervan constant deel uit te maken betekent dat architecten hieraan 

aandacht  moeten geven in hun ontwerp. Door meer aandacht te geven aan de ervaring van om-

geving, ruimte en het gebouw in het algemeen, is het mogelijk om gebouwgebruikers dichterbij 

levende elementen te brengen. 
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concentratie en creativiteit

De factor akoestiek mag niet onderschat worden binnen de pijler arbeidsproductiviteit. Als een 

mede werker te maken krijgt met te veel lawaai, dan leidt dit af. Akoestische factoren zijn ook te rela-

teren aan de inrichting van het interieur. Diverse aspecten kunnen impact hebben op het welzijn van 

de gebouwgebruiker en zijn productiviteit. Daaronder vallen onder andere hoe dicht medewerkers 

bij elkaar zitten, de configuratie van de werkplek, de hoeveelheid en grootte van pauzeruimtes en 

ontmoetingsplekken. Deze factoren kunnen onder andere concentratie en creativiteit beïnvloeden. 

Andere elementen die bijdragen aan een positieve werkplekervaring, zijn de voorzieningen die 

inpandig aanwezig zijn zoals kinderopvang.  Daarnaast heeft de hoeveelheid lichaamsbeweging naar 

en tijdens het werk een impact op de gezondheid. Zo wijst onderzoek van TNO uit dat personeel dat 

naar het werk fietst, zich minder vaak ziek voelt. 
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geBouwen ontwerpen
voor gezonD personeel 
hoe doe ik dat?

Er zijn veel tips te vinden om medewerkers gezond te houden. De adviezen variëren van: ‘staan in 

plaats van zitten’ en ‘voldoende pauzes’ tot ‘voldoende water drinken in plaats van frisdrank en koffie’. 

Dit zijn vooral activiteiten die tijdens de exploitatiefase van een gebouw nuttig zijn. Maatregelen zijn 

echter dubbel effectief, wanneer gezondheid en welzijn van medewerkers worden meegenomen in 

het ontwerp bij nieuwbouw of renovatie. 

Biophilic design en gezonde werkomgevingen

well brengt verandering

Een focus op gezondheid is voor bouw- en projectteams niet per se gesneden koek. Zij krijgen 

ondersteuning van experts of ontwerpers die zich specialiseren in biophilic design, een ontwerp met 

focus op ervaring van ruimte, omgeving en gebouw, en het creëren van gezonde werkomgevingen. 

Daarnaast is het interessant om naar certificeringsmethodieken te kijken die begeleiden in het 

bouwproces, minimumeisen stellen en het eenvoudiger maken om ambities intern en extern te 

communiceren. 

Certificeringsmethodieken stuurden tot voor kort voornamelijk op het ontwerp en realisatie van het 

gebouw en in mindere mate op de mensen die erin werken. Installaties, gevels, energieverbruik en 

afvalmanagement zijn eigenschappen van deze certificeringen, terwijl welzijnselementen minder 

vertegenwoordigd zijn. 

Het uit Amerika overgewaaide WELL moet daar verandering in brengen door de menselijke factor als 

leidraad aan te houden. De gezondheidspiramide van een WELL-gebouw bestaat uit de 7 elementen 

lucht, water, voeding, licht, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Door deze elementen in te vullen 

kan een project een zilver, goud of platina waardering behalen.

In tegenstelling tot andere certificeringsmethodieken vindt bij WELL een periodieke controle 

plaats. Na de afgifte van een WELL-certificaat blijft het van belang om de kwaliteit en gezondheid te 

bewaken.  
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well-
routekaart
hoe gaat een certificering in zijn werk? 

Een WELL-certificering begint met een registratie bij WELL Online. Een geregistreerd project moet 

altijd een WELL-assessor hebben, die een beoordelende rol inneemt. Meer adviserend en onder-

steunend is de WELL Accredited Professional, een professional die ervaring heeft met toepassing van 

de WELL-principes en deze correct vertaalt naar de uitvoering van projecten. Na de registratie en 

het toekennen van experts, is het zaak om alle randvoorwaarden rondom het project te bepalen en 

documenten hierover voor te bereiden. 

Deze documenten worden gebruikt als bewijs om aan te tonen dat de minimumeisen zijn ingevuld. 

Hiervoor zijn diverse stukken noodzakelijk:

• Ontwerpdocumenten

• Operationele planningen

• Beleidsdocumenten

• Andere materialen, zie ook het WELL Certification Guidebook  

Daarnaast dienen professionals ‘Letters of Assurance’  in te sturen. Dit zijn documenten die zijn 

vereist om te bevestigen dat WELL-eisen zijn behaald. De partijen die betrokken zijn en de Letters of 

 Assurance kunnen insturen zijn tijdens ontwerp, realisatie en exploitatie betrokken. 

• Architecten

• Aannemers

• Ingenieurs

Ten slotte dienen enkele algemene documenten te worden ingezonden:

• Vloerplannen

• Mechanische tekeningen

• Algemene beschrijving van het project en benoeming van belangrijkste kenmerken 
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Het insturen van de stukken gebeurt via WELL Online. De volgende stap is het inplannen van een 

prestatiescan, waarvoor een gebouw aan enkele voorwaardes moet voldoen. De prestatiescan wordt 

begeleid door de WELL Assessor. Deze persoon is, afhankelijk van de grootte van het project, enkele 

dagen aanwezig om een check uit te voeren. Het testen vindt plaats op diverse vlakken:

• Luchtkwaliteit (organische en niet organische gassen)

• Waterkwaliteit 

• Lichtattributen (kleurkwaliteit, intensiteit)

• Thermische condities (luchtverplaatsingssnelheid, luchtvochtigheid)

• Akoestische elementen (aantal decibel)

Binnen twee maanden na het indienen van de documentatie volgt een WELL Report. Deze  rapportage 

gaat in op het al dan niet behalen  van de minimumeisen. Als het project niet voldoet aan bepaalde 

criteria, geeft het rapport aan waar de onvolkomenheden zitten.

als het well report een ‘pass’ aangeeft, dan volgt de uitreiking van de certificering. 
in tegenstelling tot andere certificeringen is het afgeven van het certificaat geen 

garantie voor de toekomst. een project kan een boete krijgen als het niet jaarlijks een 
indicatie geeft van onder andere het uitgevoerde onderhoud en het certificaat kan 

ongeldig worden als niet wordt voldaan aan de eisen.

pag. 11whitepaper kantoren

https://www.wellcertified.com/certification


in het kort:
De route naar well

1.

3.

2.

4.

registreer uw project op well online

stuur de documentatie door naar well online

verzamel projectinformatie en bereid documentatie voor 

inplannen van prestatiescan

+ Stel een WELL Assessor aan voor het project

+  Zorg voor een WELL Accredited Professional 

voor ondersteuning en advisering

+ Assessor controleert complete documentatie

+  Vraag technische en operationele steun aan de 

WELL Assessor

+ Prestatiescan wordt uitgevoerd door assessor 

+  Assessor maakt finale rapportage (WELL 

Report)
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vanaf het Begin van De registratie 
heeft het projectteam vijf jaar om 

Documentatie in te leveren en 
een prestatiescan in te plannen.

een jaarlijkse evaluatie 
is onDerDeel van De 

certificering.
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nu ook in
neDerlanD!
eerste nederlandse kantoren met well-certificering

In de Verenigde Staten zijn al diverse WELL-gecertificeerde gebouwen opgeleverd. Ook in Nederland 

gonzen geluiden over deze certificeringen in de wandelgangen. De eerste gebouwen die hiermee 

aan de slag gaan zijn onder andere het WTC Utrecht, het monumentale Parkhotel in Bergen en een 

bedrijfspand in Son. 

BRE Global Investors en BAM Bouw en Techniek voorzien het WTC Utrecht gezamenlijk van een 

certificering. Het WTC verschijnt naast het Centraal Station in Utrecht  en wordt naar verwachting 

begin 2018 opgeleverd. “We investeren en creëren inspirerende werkomgevingen op dynamische 

locaties met innovatieve dienstverlening”, vertelt head of asset management Jaap Snellen van CBRE. 

“Het belang van dit soort werkomgevingen wordt namelijk steeds groter, wanneer het gaat om het 

binden van getalenteerde werknemers. Met het WELL-certificaat onderstrepen we het belang wat wij 

hechten aan een gezonde werkomgeving voor gebruikers.”

Ook volgens directeur Jaap Hazeleger van BAM ligt de focus in de toekomst niet op duurzaamheid 

maar op gezondheid en welzijn van de mens. “De belangrijkste asset voor ondernemingen is het 

arbeidskapitaal. De war on talent, het boeien en binden van millennials vraagt om een ander type 

huisvesting en procesbenadering.“   

De tweede organisatie die een primeur krijgt met WELL is een bedrijf uit de Brabantse plaats 

Son. “Iedereen wil gezond oud worden, maar niemand weet hoe”, weet Dick Vink van Program 

 Bouwmanagement, die betrokken is bij de certificering van het gebouw. “Niet het besparen van 

energie, maar de werkende mens moet centraal staan.” Om goed op te schalen naar een Nederland 

vol gezonde werkomgevingen, moet in zijn ogen nog veel gebeuren. “In het bouwproces moet niet 

de architect maar de facilitair en hr-manager centraal staan. Laat ook de dokter en de eindgebruiker 

zich uitspreken.” 

Een derde gebouw dat de WELL-certificering behaalt, is het monumentale Parkhotel in Bergen. “Het 

heeft 10 jaar geduurd voordat BREEAM hier voeten aan de grond kreeg. Ik hoop dat dit met WELL dit 

sneller gebeurt.”
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wat vinDt De
geBruiker?
De 8 beste kantoren volgens happyBuildingindex.nl
(peildatum: 3 februari 2017)

Op HappyBuildingIndex.nl beoordelen gebruikers hun favoriete gebouwen. We nemen de stand van 

zaken op en stellen de 8 beste kantoren op volgens de Happy Building Index. 

Meer informatie en de mogelijkheid om zelf een gebouw te beoordelen of toe te voegen vindt u op 

Happybuildingindex.nl. De in deze top 8 gebruikte foto’s zijn afkomstig van HappyBuildingIndex.nl en 

zijn door gebruikers geupload.
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Het BREEAM-Excellent onderzoeksinstituut Differ in Eindhoven scoort onder andere hoog op de categorieën licht, 

bereikbaarheid en veiligheid. “Wat kan duurzaamheid mooi zijn”, schrijft een van de gebruikers. “Veel glas en hout 

en een bijzondere gevel. Door de vides kun je iedereen zien en tegenkomen.” Een bezoeker laat weten dat hij 

graag wil werken in het gebouw. “Veel daglicht en mooi uitzicht op het groen. Hoge plafonds met veel ruimte.”

“Welkom in de nieuwe wereld”, kopt de omschrijving voor het kantoor van Eneco World in Rotterdam. “Een 

ontzettend fijn kantoor om in te werken en ook om relaties te ontvangen”, schrijft gebruiker H. Jansen.  Hij krijgt 

bijval van Mark de Groot: “De ontvangst is echt super en klantvriendelijk. Heel mooi gebouw en duurzaam.”

2: Differ,
einDhoven

1: eneco worlD,
rotterDam

© OVG Real Estate

© Bram Lamers
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Met een energielabel A++ en 85.000 m2 bekleedt ASR de vierde plek. Gebruikersreacties lopen uiteen van ‘super 

werkplek’ tot ‘groots en licht’ en ‘waanzinnig mooi’. Er worden hoge punten uitgedeeld voor onder andere de 

ontvangst, “ontvangst door gastvrouwen geeft je het gevoel dat je welkom bent”, het licht en de toegankelijkheid.

Het energieleverende en circulaire kantoor van Alliander te Duiven werd opgeleverd in 2015. Het kreeg een 

grondstoffenpaspoort  en geldt als inspiratiebron voor opdrachtgevers met eenzelfde ambitie. Gebruikers 

noemen het kantoor ‘transparant’, ‘gastvrij’, ‘comfortabel en rustgevend’ en ‘licht en duurzaam’. Een kritiekpuntje 

wordt geuit naar aanleiding van de bereikbaarheid.  

4: asr hoofDkantoor,
utrecht

3: allianDer,
Duiven

© Photoworkx
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Het in 2014 opgeleverde Montessori College in Nijmegen heeft een energielabel A en een GreenCalc-score van 8,3. 

Gebruikers schrijven lovende woorden over de ‘fijne sfeer’, ‘prachtige omgeving’ en het ‘nette en duurzame gebouw’. 

Vooral bereikbaarheid, licht en toegankelijkheid worden goed beoordeeld.

De voormalige Ambachtsschool in Apeldoorn wordt voor 95% elektrisch aangestuurd en is voorzien van een 

luchtwarmtepompsysteem per verhuurde ruimte. Het gebouw gooit onder zijn gebruikers niet alleen hoge ogen 

op de gebieden licht, veiligheid en temperatuur, maar ook wordt de aanwezige horeca geprezen.

6: montessori college,
nijmegen

5: tot2021,
apelDoorn
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Aan de Zuidas van Amsterdam is The Edge te vinden, een energieneutraal gebouw met een oppervlakte van bijna 

40.000 m2. Gebruikers prijzen de catering, de hoeveelheid licht en het prettige binnenklimaat.

Het oorspronkelijke Huis de Wiers werd in 1654 gebouwd en vormt nog steeds een herkenningspunt van 

Nieuwegein. Een multifunctionele herbestemming heeft het gebouw up-to-date gemaakt met de huidige 

normen. Huis de Wiers heeft een energielabel A en wordt door gebruikers benoemd als een ‘prachtige en 

aantrekkelijke werklocatie’, met hoge waarderingen voor schoonmaak, catering en bereikbaarheid.

8: the eDge,
amsterDam

7: huis De wiers,
nieuwegein

© JDdVarchitecten

© DennisM2
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van groene naar
Blauwe kantoren

Jarenlang lag de nadruk bij verduurzaming van kantoren op het verbeteren van energie-efficiëntie, 

het opwaarderen van gevelisolatie en andere ingrepen. Nu vormt een groen kantoor slechts de basis 

voor een veelgevraagd eindresultaat: een blauw kantoor. 

Om gezonde kantoren gemeengoed te maken in Nederland is een verbinding tussen koplopers in 

de bouw- en vastgoedsector broodnodig. Daarom vormt ‘Kantoren’ een van de thema’s van Building 

Holland 2017, waaraan presentaties, innovaties en meetings worden gekoppeld.  Ook geïnspireerd 

raken en met mede- en eindbeslissers in contact komen? Registreer dan gratis op BuildingHolland.nl 

en maak Nederland blauwer!

Bronnen:

https://www.wellcertified.com/certification

https://www.wellcertified.com/resources/cert_guidebook_Jan2017

https://www.wellcertified.com/faq#n166

http://www.duurzaamgebouwd.nl

http://www.buildingholland.nl

http://www.worldgbc.org

http://www.bluebuildinginstitute.eu/
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