GEBOUWEN

RPS is een onafhankelijk advies- en
ingenieursbureau voor omgevingsen veiligheidsvraagstukken met eigen
laboratoria. We werken voor overheden,
bedrijven en inspecties aan een betere
leef-, woon- en werkomgeving.
Dat doen we vanuit de werkvelden:
Laboratoria, Gebieden, Gebouwen
en Infrastructuur. Met vierhonderd
professionals vanuit de vestigingen Breda,
Delft, Leerdam, Amsterdam en Zwolle.
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Draag ook bij aan de gezondheid
en het welzijn van uw medewerkers
Om zachte factoren van gezondheid
en welbevinden van uw medewerkers
meetbaar te maken is er in Amerika een
systeem ontwikkeld: WELL.
WELL is een systeem voor het meten,
certificeren en monitoring van de
gebouwde omgeving op elementen
die impact hebben op de gezondheid
en het welbevinden van de mens.
Met het toepassen van WELL stellen we
uw medewerkers centraal in het ontwerp.
Met als uiteindelijk resultaat een gezonder,
beter presterende en gelukkigere
medewerker.

Ondersteuning en begeleiding
tijdens het gehele proces
De werking van WELL is vergelijkbaar met
BREEAM: gedurende het gehele proces
wordt een WELL AP (expert) aan het
ontwerpteam toegevoegd. De AP stuurt
het ontwerpteam aan de hand van zeven
categorieën: lucht, water, voeding, licht,
vitaliteit, comfort en geest.
Wij zijn in staat om voor u een quickscan
te doen en u in het gehele vervolg proces
te begeleiden en te ontzorgen.
Praktische en concrete adviezen
Wij analyseren en regisseren het proces
voor u. Daarnaast kunnen wij u op basis
van verschillende typen metingen voorzien
van praktisch en concrete adviezen.

Niets is zo
belangrijk als
een gezond
binnenmilieu.

RPS helpt
u om dit
te bereiken.
Recente studies bewijzen dat
werknemers die in een gezond
gebouw werken betere prestaties
leveren. Meer dan 70% van de
ondervraagde is energieker en
gelukkiger dan voorheen.
Dat zijn goede resultaten!

goede verlichting
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beter in balans

RPS adviseert u graag over de mogelijkheden.
meer beweging
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