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V07 X10

WELL is een certificering die gericht is op gezondheid en welzijn van mensen in gebouwen. Wetenschap pelijke 
onderzoeken naar de invloed van een gebouwontwerp op de gezondheid worden binnen de certificering vertaald 
naar concrete toetsingsnormen. 

Op twee onderdelen kan Chameleon een bijdrage leveren aan een gezonde werkomgeving en aan  
WELL punten in het bijzonder.

Movement V07 Active  
Furnishing (2 punten)

Aanleiding: Onderzoek waar WELL aan refereert 
heeft aangetoond dat zittend werken gelinkt kan 
worden aan negatieve gezondheidseffecten zoals 
obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en 
zelfs vroegtijdig overlijden.

Oplossingen: Een actieve werkomgeving die 
ervoor zorgt dat medewerkers minder tijd zittend 
doorbrengen. Een voorbeeld hiervan zijn sta-zit 
bureaus maar in principe draagt elke methode die 
mensen uit hun stoel krijgt bij aan de oplossing.

Bijdrage Chameleon: Het probleem van te veel 
zittend werken is binnen de meeste beroepen 
één-op-één gerelateerd aan computerwerk. Alles 
gebeurt digitaal. Een Chameleon whiteboardwand 
trekt medewerkers achter hun bureau vandaan om 
op een actieve manier de samenwerking met elkaar 
aan te gaan. Dit komt niet alleen projectresultaten 
ten goede, ook de gezondheid van medewerkers is 
erbij gebaat. Projectmethodieken als Scrum zorgen 
ervoor dat teams minimaal eenmaal per dag 
samenkomen voor een sprint. Maar ook voor 
reguliere brainstormsessies, overleggen en 
presentaties worden whiteboardwanden ingezet. 
Zo bevordert Chameleon op meerdere momenten 
van de dag een actieve houding, mentaal én fysiek!

Chameleon en WELL certificering

Materials X10  
Volatile Compound 
Reduction

Aanleiding: Dit onderdeel stelt een grens aan 
gevaarlijke vluchtige organische stoffen in 
bouwmaterialen en producten.

Criterium: Ten minste 20% van nieuw geïnstalleerde 
producten bevat een formaldehyde gehalte van 
minder dan 100 ppm of in de mate toegestaan door de 
lokale code.

Bijdrage Chameleon: Zowel het 
whiteboardoppervlak, als de MDF-kern en de lak 
waarmee randen zijn bewerkt, voldoen aan die norm.
 
Het MDF in onze producten voldoet aan de 
E1-classificatie en aan de strengere criteria van 
CARB phase 2 (<0.11 ppm).

Chameleon emaille whiteboardoppervlak heeft het 
certificaat Indoor Advantage™ Gold: Het emaille 
oppervlak voldoet aan het Indoor Air Quality 
certificaat (SCS-EC10.3-2014 v3.0) voor 
‘open plan and private office workstation’ 
parameters en ‘School classroom’ 
parameters. Registratienr: SCS-IAQ-02139.

De gebruikte lak voor de rand bevat slechts 5 g/l 
vluchtige organische stoffen (EU-grenswaarde max. 
140 g/l).


