
Genetische aanleg en medische zorg 
bepalen mee – zij het slechts voor 25% 

– onze gezondheid. Doorslaggevender 
(75%) zijn onze levensstijl, ons gezond-
heidsgedrag en de fysieke en sociale om-
gevingsfactoren waarin we leven. Vermits 
we 90% van onze tijd binnenhuis door-
brengen, is een optimale werkomgeving, 
afgestemd op de noden en het welzijn van 
de werknemers, cruciaal. Uit onderzoek 
blijkt dat slechts 10% van de uitgaven 

van een onderneming wordt besteed aan 
energie- en bouwkosten. Wie investeert 
in zijn werkomgeving, ervaart nochtans 
snel de positieve effecten op menselijk en 
organisationeel vlak. Werknemers zijn ge-
zonder, gelukkiger en productiever. Door 
minder absenteïsme, meer continuïteit en 
verbeterde productiviteit bespaart de on-
derneming. Wie zijn gebouw wil aanpas-
sen om het welzijn te versterken kan dit 
via de WELL Building Standard – ontwik-
keld door het International WELL Building 
Institute (IWBI). Deze standaard biedt de 
ondernemer een leidraad met aandacht 
voor tien domeinen: lucht, water, voeding, 
licht, beweging, thermisch comfort, geluid, 
materialen, geest en gemeenschap”, aldus 
Liesbeth Reekmans, verantwoordelijke 
Bouwen en Gebouwen bij Groep Idewe.

Uitdaging
Elke werkplek vormt een uitdaging voor 
de WELL-professionals – zie verder. Uit 
onderzoek blijkt onder meer dat 79% 
van de eigenaars van een gecertificeerd 
WELL-project een positieve impact op 
de tevredenheid van de gebruikers merkt. 
WELL omvat tien concepten, met zo’n 
100  kenmerken en 700  wetenschappe-
lijk onderbouwde criteria. Elk criterium 
is vanuit onderzoek in verband gebracht 
met het disfunctioneren of bevorderen 
van een van de elf lichaamsstelsels (spijs-
verteringssysteem, immuunsysteem…). De 

WELL-standaard voorziet dus ook in pres-
tatiecriteria en ontwerpstrategieën voor 
voeding, beweging, geest en gemeen-
schap. De prestaties van het gebouw wor-
den niet enkel tijdens de verificatiefase 
maar ook tijdens de exploitatie gecontro-
leerd. WELL is er niet alleen voor publieke 
en private kantooromgevingen. Er zijn ook 
Pilotprogramma’s (voor zorgsector, onder-
wijs…) en Community-programma’s (voor 
stadsuitbreidingen,….).

WELL-AP’s
Tijdens het bouwtraject laat men zich het 
best bijstaan door een onafhankelijke en 
deskundige partij. “Groep Idewe beschikt 
over WELL-AP’s (Accredited Professionals), 
geaccrediteerde personen die vanuit IWBI 
de bouwheer coachen bij het WELL-tra-
ject en de certificering. Zij beschikken 
over ervaring in bouwprojecten, maar ook 
over voldoende kennis van welzijn en ge-
zondheid van de werknemers, onze core-
business”, aldus Liesbeth Reekmans. “Ze 
begeleiden de klant tijdens de uitbatings-
fase onder meer via de bevraging van de 
werknemers over de tien concepten, en 
het medisch en psychisch ondersteunen 
van de werknemers. Met als eindresultaat 
een WELL-erkenning – een kwaliteitsmerk 
voor de werkomgeving.”
Door Philip Declercq
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Een kwaliteitsmerk voor werkplekken

De werkplek heeft een grote invloed op het welzijn en de gezondheid van de mensen die er aan de 
slag zijn. Met de WELL-bouwstandaard gaat de ondernemer voor een gezond gebouw waar welzijn 

centraal staat en er bijgevolg kostenefficiënt gewerkt wordt. De experts van Groep Idewe begeleiden 
hem of haar tijdens het ontwerp-, bouw- en certificeringsproces.

01. Groep Idewe beschikt over WELL-AP’s met 
ervaring in bouwprojecten, en voldoende kennis van 
welzijn en gezondheid van de werknemers.
02. Wie investeert in zijn werkomgeving, ervaart 
snel de positieve effecten op menselijk en organisa-
tioneel vlak.
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