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Belangrijke culturele, technologische en ecologische tendensen zetten de 
werkomgeving aan tot verandering en hebben een invloed op het ontwerp 
ervan.

De toekenning van werkruimten - het aantal m² burelen - hangt meer en meer af van 
de aard van het werk dat de medewerkers uitvoeren, en van de tijd dat zij effectief op 
de werkvloer aanwezig zijn. Uit recente voorbeelden van nieuwe kantoorvestigingen 
bij zowel bedrijven uit de privésector als openbare instellingen en besturen blijkt 
duidelijk de volgende trend: het aantal nieuwe werkposten is kleiner dan het aantal 
mensen dat in deze kantoren werkt. Het gevolg van deze keuze? Het delen van 
burelen volgens het ‘flex desk’-concept, de invoering van een ‘clean desk policy’, de 
keuze voor geavanceerde immotica, de systematische digitalisering van documenten 
in combinatie met een dynamisch klasseer- en archiveringssysteem, enzovoort.

Deze evolutie van de fysieke inrichting van kantoren is het gevolg van een evolutie 
van de mentaliteit, de managementmethoden en de bedrijfscultuur. Door de 
toepassing van een managementmethode op basis van doelstellingen - een 
managementmodel dat verband houdt met de resultaten en gepaard gaat met een 
grotere responsabilisering van de werknemers - is de controle, die uitgeoefend wordt 
door de fysieke aanwezigheid van de medewerkers in de kantoren, niet langer een 
dwingende voorwaarde voor de goede uitvoering van het werk. Telewerken, thuis of 
in gedecentraliseerde satellietkantoren, wordt dan ook alsmaar populairder, vooral 
aangezien het dankzij de huidige communicatietechnologieën en IT-infrastructuren 
perfect mogelijk is om efficiënt op afstand te werken. Het toenemende autoverkeer 
dat mobiliteitsproblemen in de hand werkt en de woon-werkverplaatsingen langer 
maakt, verhoogt alleen maar de aantrekkelijkheid van telewerken. De beperking 
van de effectieve aanwezigheid in de kantoren versterkt bijgevolg het belang van de 
functie van deze kantoren als trefpunt voor vergaderingen, ontmoetingen en sociale 
activiteiten. De personeelsverantwoordelijken vertonen een groeiende interesse in 
de inrichting van deze werkruimten. Voor de aanwerving van jonge, getalenteerde 
medewerkers van de Generatie Y vergroot een dynamisch ontwerp en design van de 
kantoorruimte de aantrekkelijkheid van de onderneming.

Het financiële beheer van het vastgoed blijft een van de voornaamste drijfveren van 
deze evolutie. De leegstand op de markt van de kantoorgebouwen in Brussel en in de 
Brusselse rand fungeert als katalysator. Gezien het overaanbod op de markt – een 
beschikbaarheid van 1,6 miljoen m² kantooroppervlakte – zien vele ondernemingen 
hun kans om opnieuw te onderhandelen over hun huurcontracten of om hun 
kantoren elders te verhuizen. In dat geval gaan zij de huur- en gebruikskosten van de 
gebouwen en de effectieve bezettingsgraad van de kantoren grondig analyseren en de 
werkelijk benodigde oppervlakte berekenen.

De fysieke en technologische evolutie van de werkruimten wordt ook gemotiveerd 
door de inspanningen van de onderneming op maatschappelijk en ecologisch gebied. 
Facility managers krijgen de taak om de ecologische voetafdruk en de energiekosten 
van de onderneming te verkleinen. Een van hun uitdagingen: de automatisering van 
de technische installaties om de gebouwen intelligenter te maken opdat de vraag 
naar verwarming, koeling, verlichting en beveiliging zo correct mogelijk beantwoord 
wordt.

Didier Van den Eynde
Directeur van de uitgave
redactie@profacility.be

in volle transformatie …

voorwoord
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AGENdA

Fairs & Networking events

Trainings & Seminars

→ 24>26/05
realty
Tour & Taxis, Brussel

→ 24/05 
feestelijke uitreiking van de 
facility awards 2011
Tour & Taxis, Brussel

→ 23 >25/05 
European facility Management 
conference 2011 (EfMc)
Wenen, Oostenrijk

→ 25/05 
lunch-conferentie: ‘Urban Density ? 
our cities need a vision’
organisatie door BVS op Realty 
vakbeurs,Tour & Taxis, Brussel

→ 25/05 
Voordracht door Jacques attali ‘a brief 
history of the future: the European city’
georganiseerd door architectenbureau 
Art & Build op het salon Realty, 
Tour & Taxis, Brussel

→ 31/05 
conferentie ‘Bedrijfsvervoerplan: 
procedure en wetgeving ’
BIM, Brussel

→ 09/06 
Seminarie ‘fM & overheid
Organisatie door IFMA in de 
Financietoren, Brussel

→ 20/10
‘focus on facility Management’ 
congres : Groen fM in de praktijk
organisatie door KI Communications.

Postgraduaat Strategisch facility Management 2011 - 2012 
Deze opleiding georganiseerd door de Erasmus Hogeschool Brussel in samenwerking 
met IFMA, gaat van start op 3 oktober 2011. Meer informatie over de inschrijvingsvoor-
waarden kan bekomen worden bij:  
IFMA - Annemie Van Goethem - secretary@ifma.be - 02/424 12 80 
Erasmus Hogeschool Brussel: Eddy Bovijn, opleidingscoördinator, eddy.bovijn@ehb.be

Vooraanstaande sprekers zullen dit 
ongewone universum kleuren. 
Natuurkundige Jorgen D’Hondt, profes-
sor aan de V.U.B. en onderzoeker aan 
het CERN, zal het in zijn voordracht heb-
ben over de uitdagingen die het beheer 
van de infrastructuur voor het Centre 
Européen pour la Recherche Nucléaire 
in Genève stellen, één van de grootste en 
meest prestigieuze wetenschappelijke 
laboratoria ter wereld. In het kader van 
de actualiteit met de recente kernramp 
in Japan, stellen velen zich vragen over 
de nucleaire veiligheid in eigen land. 
Johan Hollevoet van de groep Electrabel 
GDF Suez zal ze gedeeltelijk beantwoor-
den met zijn presentatie over de priori-
teiten voor het beheer en het onderhoud 
van de kerncentrale van Doel.

→ 16/06
21ste facility Night - Kinepolis, Brussel, 
facility Management in de ‘atomaire’ sfeer

   lees meer over deze afspraken op www.profacility.be/agenda   lees meer over deze afspraken op www.profacility.be/agenda
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Glasklaar facility management
carglass® is bekend als 
specialist voor het herstellen 
en vervangen van autoruiten. 
in België heeft het bedrijf 
een netwerk van 43 filialen 
en bovendien een vloot 
montagewagens die thuis 
of op het werk aanrijden 
bij glasschade. facility 
management en het volledig 
vastgoedbeheer zijn er 
verweven en toevertrouwd 
aan frank roosen.  

n  Eduard coddé

Facility management rapporteert bij 
Carglass® aan de afdeling ‘Opera-
tions’. Deze afdeling is opgedeeld 

in vier regio’s met elk een Regio Mana-
ger die rapporteert aan de Operations 
Director.  “Facility management staat 
bij Carglass® in voor de volledige faci-
litaire werking van de vestigingen met 
uitzondering van ICT en Veiligheid, die 
in afzonderlijke afdelingen zijn onder-
gebracht” opent Frank Roosen. De ICT-
infrastructuur in de filialen behoort tot 
het verantwoordelijkheidsgebied van het 
IT-departement. ACS staat voor Audit 
Carparc and Safety; zij staan in voor de 
beveiliging van de gebouwen. Voor het 
Customer Support Center, de hoofdzetel 
van Carglass® in Hasselt, zorgt Nathalie 
Gilson, PA van CEO Jean-Paul Teyssen, 
voor het facilitaire reilen en zeilen. Ide-
aal ingerichte werkplaatsen resulteren er 
in ‘delight’-medewerkers. Niet toevallig 
klasseerde Carglass® zich in 2011 voor de 
tweede maal (eerst in 2009) binnen de top 
10 van Beste Werkgever.
Een belangrijke strategische tool van Car-
glass® is haar mobiele service: meer dan 
100 voertuigen staan paraat om de klan-
ten een onvergetelijke service-ervaring te 
bieden waar en wanneer gewenst: 24/24 
en 7/7. De mobiele teams vergroten de ac-
tieradius van de filialen en dat heeft dan 
weer invloed op de spreiding en inplan-
ting.
Daarnaast staat ACS ook in voor  de alge-
mene veiligheid van het personeel, vloot-
beheer, de veiligheid in de gebouwen (vb. 
brand) en de beveiliging m.b.t. de docu-

mentenstromen. Vanzelfsprekend is er 
vaak een overlappende werking van de 
verschillende afdelingen. 

Maximaal outsourcen 
Facility management bij Carglass® gaat 
maximaal voor outsourcen van de dienst-
verlening. Frank Roosen kan rekenen op 
de hulp van Greta Biesmans, Facility As-
sistant, die de helpdesk verzekert. “Car-
glass® is een zeer sterk servicegeoriënteer-
de onderneming en dat is ook wat onze 
klanten van facility management ver-
wachten” omschrijft Frank Roosen. “De 
objectieven zijn weliswaar nog niet 100% 
gerealiseerd, maar toch. Vandaag ligt er 
veel verantwoordelijkheid bij de branch 
managers om hun filiaal perfect draaiend 
te houden, maar het is wel de bedoeling 
dat zij met al hun problemen centraal bij 
ons terecht kunnen”.
Facility management bekommert zich 
niet alleen om de gebouwen, het staat 
ook borg voor de goede werking van de 
technische installaties in de werkplaats.
Een sterke helpdesk ter beschikking stel-
len van de vestigingen is dan ook de 
topprioriteit voor facility management 
en dat gaat gepaard met de keuze voor 
sterke outsourcing partners. “Er worden 
contracten afgesloten die een maximale 
dienstverlening en bundeling van dien-
sten toelaten, terwijl anderzijds steeds 
de vraag wordt gesteld of de one-stop-
shopping filosofie wel voldoet aan de 
gestelde verwachtingen voor de gewenste 
services” verduidelijkt Frank Roosen. 
“Onze vertrouwenspartners moeten de 
opgelegde SLA’s aankunnen. Voor sleu-
telposten kiezen we altijd twee partners; 
uit veiligheid, om altijd op een reserve 
te kunnen terugvallen of gewoon om de 
noodzakelijke nationale dekking te kun-
nen verzekeren. Soms werken we ook 
met een enkele partner als bv. Crawford 
voor de poorten, omdat die de gewenste 
garanties kan voorleggen”.

PRO-FM  I  PROFIeL van een FaCILITY ManaGeR  I

Van links naar rechts: Greta Biesmans, 
facility assistant; externe partner 
Maarten Van Wesenbeeck (Wit) en 
frank roosen, facility Manager 
carglass® Belux. 
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Glasklaar facility management lange termijn relaties 
genieten de voorkeur
Carglass® wil nadrukkelijk bij zijn core 
business blijven - voertuigenbeglazing 
- en daarom is outsourcing een vanzelf-
sprekende keuze. Als onderneming wil 
het de klanten in een onaangename situ-
atie als glasbreuk toch een ‘onvergetelijk 
servicemoment bieden’ en investeert 
daarom aanzienlijk in klantentevreden-
heidsmetingen. Carglass® moet de eerste 
keuze van de klant zijn. Dezelfde geest 
van onvergetelijke service zoekt Frank 
Roosen vanuit facility management bij 
zijn outsourcing partners. “Wij verwach-
ten dat er constant gewerkt wordt aan 
de vertrouwensrelatie, dat afspraken na-
geleefd worden en dat alles in het werk 
wordt gesteld om een gevoel van tevre-
denheid te creëren”. 
Hechte samenwerkingsbanden zijn een 
rode draad doorheen het volledige facili-
taire gebeuren bij Carglass®. Zo wordt er 
met een 2 à 3 architecten op regelmatige 
basis samengewerkt, werden twee aan-
nemersbedrijven geselecteerd. “Met een 
zeer kleine facilitaire afdeling is het nog 
belangrijker om de partners voor outsour-
cing zorgvuldig te selecteren” weet Frank 
Roosen. “Ik weet me goed omringd door 
de juiste dienstverleners en zij voelen 
zich thuis alsof ze zelf deel uitmaken van 
Carglass®. Het begrip lange termijn par-
tnership krijgt bij Carglass® echt inhoud”. 
Vandaag wordt er nog veelal reactief ge-
handeld t.o.v. problemen die aan de help-
desk worden gemeld. Het is de bedoeling 
dat facility management meer proactief 
optreedt door bv. jaarlijks of tweejaarlijks 
een check-up van de gebouwen te laten 
uitvoeren.
In 2007 heeft Carglass® in Verviers een 
concept store geopend, waar alle aspec-
ten van de nieuwe coporate identity ver-
enigd werden. Vandaag werden reeds een 
10-tal vestigingen volgens deze norm ge-
restyled.
“In Verviers worden momenteel nieuwe 
verlichtingstechnieken met  LED-licht 
uitgetest en wanneer ze goed bevonden 
worden, gaan we over tot algemene toe-
passing in al onze filialen” gaat Frank 
Roosen verder. 

renovatie voor nieuwe look
Alle Carglass® vestigingen worden ge-
huurd en dat betekent voor Frank Roo-
sen een zeer gevarieerde portefeuille aan 
contracten die moeten beheerd worden. 
“Soms gaat het om kleine privaatinves-
teerders, dan weer over ontwikkelaars en 
promotoren tot grote beleggingsgroepen 
toe” geeft hij aan. 
Sinds 2007/2008 is een groot renovatie-

project opgestart voor een aanzienlijk 
aantal vestigingen. Voor het projectma-
nagement van deze remodelings kan Car-
glass® rekenen op de hulp van een exter-
ne partner : Maarten Van Wesenbeeck en 
zijn bedrijf WIT. Deze afkorting staat voor 
‘Whatever It Takes’ en dat is nu exact wat 
Carglass® verwacht om tot zo’n excel-
lente resultaten te komen .
Een nieuwe corporate look ligt aan de 
basis. Frank Roosen: “In onze mediacam-
pagnes vermelden we steeds ons gratis 
telefoonnummer. Een zeer servicegeori-
enteerd team van meer dan 75 personen 
staat 24 uur op 24 klaar om klanten te hel-
pen. Maar ook de spontane drive-in van 
klanten met glasschade is nog steeds zeer 
groot. Voor sommige filialen gaat dat tot 
40%. Een aantrekkelijke uitstraling van 
de gebouwen en een duidelijk herkenbaar 
merkbeeld zijn dan ook onontbeerlijk. De 
renovatie stelt de klantenontvangst cen-
traal, gepaard met een nog verhoogd ser-
viceaanbod. Er is een aangename wacht-
hoek met lectuur, er is een werkhoek voor 
laptopgebruikers met stopcontacten en 
internettoegang, een drankenautomaat en 
zelfs een leenfiets maakt deel uit van de 
uitrusting!”. 
De filialen waarvoor een renovatie vol-
gens de regels van de nieuwe corporate 
look wordt overwogen, worden eerst 
onderworpen aan een audit. Eerst is 
er een imagotoets, die nagaat of de lig-
ging en zichtbaarheid voldoen t.o.v. de 
nieuwste doelstellingen. Dan volgt een 

operationele analyse, waarin o.a. de be-
schikbare parkeerruimte, de omvang van 
de werkplaats en ontvangstruimte aan 
bod komen. Deze facetten van de audit 
worden geëvalueerd door zowel Sales & 
Marketing als Operations. Wanneer hier 
groen licht wordt gegeven wordt het ge-
bouw onderworpen aan een CO2-toets die 
de energieprestaties nagaat. Dit deel van 
de audit wordt aan een externe partner 
toevertrouwd. Frank Roosen: “We ont-
vangen een 25-tal pagina’s tellend rap-
port, waarin alle mogelijke investeringen 
die bijdragen tot verbetering van de EPB 
staan opgelijst, met daarnaast hun haal-
baarheid en terugverdientijd. Dit rapport 
is waardevol discussiemateriaal voor een 
onderhoud met de eigenaar/verhuurder 
van het pand”.
Carglass® heeft de gewoonte te onder-
handelen met de verhuurder over ver-
beteringen aan de buitenschil van het 
gebouw met het oog op een verbeterde 
energieprestatie. “Voor ons als gebruiker 
betekent dit de verzekering letterlijk te 
beschikken over een aangenaam werk-
klimaat. Via de besparingen op de ener-
giekosten compenseren we dan weer een 
wat hoger huurbedrag”. 

Green Brand 
Het is nadrukkelijk de bedoeling om Car-
glass® als ‘Green Brand’ te profileren en 
dat op international vlak. 
“Wij leggen onszelf een strengere norm 
op dan de veel besproken Kyoto-norm” 

  

  

Wereldtop

carglass® behoort tot het internationaal actieve Belron®, naast autodistributie en 
autoverhuur (Avis) de derde tak binnen het Belgische familiebedrijf d’Ieteren. Belron®, 
waarin d’Ieteren sinds 1999 een kapitaalsaandeel van 92,7% heeft, mag zich het groot-
ste bedrijf ter wereld noemen op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbe-
glazing. Wereldwijd zijn er 1800 vestigingen, aangevuld met 8.500 mobiele serviceteams, 
verdeeld over 33 landen en de vijf continenten. In totaal telt Belron® maar liefst 25.000 
medewerkers.carglass® en Belron® zijn de uithangborden die in een groot deel van 
Europa, in de VS, in Zuid-Amerika, in Australië en Nieuw-Zeeland, in china en in Rus-
land zichtbaar zijn. In België telt carglass® 43 filialen en een 100-tal servicewagens. Het 
bedrijf heeft overeenkomsten met bijna alle grote verzekerings- en leasemaatschappijen 
voor een vlotte afhandelingen van de formaliteiten. 

tien jaar facility management

Frank Roosen begon zijn carrière bij carglass® in 1994 als Branch Manager in een Brus-
sels filiaal. In 2000 maakte hij de overstap naar de carglass® hoofdzetel in Hasselt waar 
hij de rechterhand werd van de operations Manager. op dat ogenblik bestond de functie 
van facility manager nog niet in de onderneming. Als deel van zijn takenpakket nam hij 
toen al de helpdesk avant la lettre waar. Vanuit die ervaring merkte hij op dat de meest 
gemelde problemen betrekking hadden op de gebouwen, met als gevolg dat in 2002 de 
functie van facility manager in het leven werd geroepen. Bijna 5 jaar later kreeg Frank 
Roosen versterking van een assistente. Nadien volgde nog een zelfstandige project 
manager als toevoeging voor de remodeling van de vestigingen. Vandaag bestaan er 
concrete plannen voor de aanwerving van een vierde werkkracht op de facilitaire dienst.
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verklaart Frank Roosen. “Concreet is het 
de bedoeling om tegen 2015 onze CO2-
uitstoot met 30% te reduceren ten op-
zichte van 2008. De moeilijkheid daarbij 
is dat er in ons bedrijf slechts kan worden 
ingegrepen op twee factoren: de gebou-
wen en het wagenpark voor de mobiele 
dienstverlening”.
Voor wat de gebouwen betreft valt het 
relatief eenvoudig om te beslissen dat 
oude gebouwen met slechte energiepres-
taties best gesloopt worden, maar heel 
wat gebouwen zijn niet echt slecht, ter-
wijl ze toch niet meer in lijn zijn met de 
‘Green Brand’-filosofie. Gebouwen zijn 
ook beperkt flexibel te beheren. Er zijn 
niet alleen de lopende huurcontracten 
maar evenzeer de commerciële waarde 
van een bepaalde ligging die in een aan-
tal gevallen verhinderen om snel te ver-
groenen.
Bij renovaties van vestigingen wordt oud 
meubilair nooit zomaar naar de afvalberg 
verwezen. Eigen mensen mogen het een 
nieuwe bestemming geven of het wordt 
geschonken aan organisaties voor een 
goed doel. 
Bij Belron® wordt groot belang gehecht 
aan het uitwisselen van best practices. Er 
worden vele internationale werkgroepen 
opgericht om ervaringen uit te wisselen 
m.b.t. aankoopbeleid, beperking van de 
CO2-uitstoot, facility management, enz., 
maar ook nationaal is er heel wat uitwis-
seling tussen de afdelingen. “De interna-
tionale uitwisselingen zijn erg boeiend” 
benadrukt Frank Roosen. “Soms is een 
collega al ver gevorderd met iets waar je 
zelf nog mee wil beginnen. Dan helpt de 
uitwisseling van ervaringen om heel wat 
tijd te besparen en voorkomt om zaken 
dubbel te doen”. Internationale verschil-
len zijn er ook: zo is het CO2-verhaal 
in een land als Spanje heel anders dan 
bij ons. Buitenschilisolatie blijkt er nog 
nauwelijks te bestaan. Voor wat de one-
stop-shopping aanpak betreft stelt Frank 
Roosen vast dat Nederland dit heel snel 
invoerde, maat er nu toch wat afstand 
van neemt.

facility management en MVo
Gevraagd naar de evoluties die Frank 
Roosen de voorbije jaren het meest zijn 
opgevallen, moet hij niet lang nadenken: 
“Het alom opduikende belang van een 
groen imago!” 
“Groen is plots overal aanwezig” stelt 
hij vast. “Overal wordt de totale levens-
cyclus van goederen beschouwd. Carg-
lass® werkt zelf heel hard aan een groen 
imago, met o.a. dagelijkse leveringen uit 
de hoofdzetel in Hasselt gekoppeld aan 
ophaling van de vervangen autoruiten 
om ze centraal in Hasselt te verzamelen 
voor recyclage tot wijnflessen. Bij het 
selectieproces voor onze leveranciers 
speelt dat groene imago evenzeer. Dat 
onze partners duurzaam ondernemen 
is voor Carglass® een conditio sine qua 

  lange termijn opdracht. 

Hoewel de expansie van het aantal vestigingspunten voor carglass® niet langer een prio-
riteit is, gaat de zoektocht naar sterke locaties onverminderd verder, terwijl de bestaan-
de panden geoptimaliseerd worden. Relocatie en optimalisering van de vestigingen is 
voor Frank Roosen ongetwijfeld de belangrijkste lange termijn opdracht. “We zoeken 
principieel een lange termijn partnership met verhuurders die ons commercieel sterke 
locaties kunnen voorstellen. Niet zelden besluit carglass® op een locatie te blijven en 
zelf te investeren in het verbeteren van de isolatie. Aldus creëren we een win/win situatie 
voor zowel verhuurder als huurder”. carglass® stelt zich als voorbeeldig huurder op 
door de gebouwen in goede staat te houden en waar nodig te investeren in verbeteringen 
om verhuizen naar een ander pand te vermijden. 

non! Hun MVO-programma wordt al in 
een vroeg stadium opgevraagd. Wij stel-
len ook vast dat grotere ondernemingen 
daar geen enkele moeite mee hebben en 
dat zelfs spontaan voorleggen”.
Voor wat de toekomst van facility ma-
nagement bij Carglass® betreft ziet Frank 
Roosen vooral het consequent enten van 
de bedrijfsfilosofie op het facility ma-
nagement: “Voor een servicegericht be-
drijf als het onze zijn de ondersteunende 
afdelingen cruciaal voor het welslagen 
van de missie en het succes van de core 
business. Facility management heeft 
oog voor de evolutie van energiepresta-
tie, CO2-uitstoot, uitstraling, kortom de 
omgevingsfactoren die een meerwaarde 
brengen voor het bedrijf”. n

Een nieuwe corporate look ligt aan de basis voor een groot renovatieproject dat focust op 
een aantrekkelijke uitstraling en een duidelijk herkenbaar merkbeeld. (filiaal la louvière)

De renovatie van een aanzienlijk aantal vestigingen stelt de klantenontvangst 
centraal, gepaard met tal van nieuwe services. (filiaal la louvière)

78.000 uur* stilzitten?
U verdient beter. ON.® Wilkhahn.

* Zo lang zit u tijdens uw beroepsleven op een kantoorstoel. De gevolgen: hoofd- en rugpijn, spierverkramping, ver-
moeid heid. ON® maakt daar een eind aan! Want de gepatenteerde Trimension®. zorgt ervoor dat uw lichaam drie-
dimensio nale bewegingen maakt tijdens het zitten. Natuurlijk. Activerend. Veilig. Waar wacht u nog op? Test de stoel die 
u verdient! ON® is nu verkrijgbaar in uw buurt verrassend goedkoop! Meer informatie vindt u op www.wilkhahn.de /on
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Online registration via www.realty-brussels.com 
When registering for the Realty Trade fair, you will gain free access to these conferences

Tour & Taxis I Brussels I 24-25-26 May 2011

Real Estate & Facility Management 
meet at ‘Realty’

Recently the IFMA (Belgian Federation of professionals involved in Facility Management) and the FAB (Belgian Federation of
Architects) signed a charter engaging both organisation to take into account - in the design phase of a building - all the facts
impacting the cost of use and environmental cost.  As a first step to promote exchanges between the Real Estate and the Facility
Management worlds, IFMA is organising two conferences in Brussels during REALTY, the Belgian business-to business real
estate trade fair:

� 24 May |  Condition assessment and long-range maintenance budget for buildings 
and installations via NEN 2767 

� 26 May |  FMIS : 360° control of your Real Estate!

IFMA thanks these partners for their support :

IFMA pub realtyv2:fr  18/02/11  9:14  Page 1
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Eerste Belgische Master in FM
De opleiding ‘Facility 
Management’ zit in een 
stroomversnelling. Vanaf 
september 2011 start de 
Hogeschool van de Provincie 
Luik (Haute École de la 
Province de Liège, HEPL) 
als eerste in het land met 
een opleiding op master-
niveau. Deze vorming, 
die zeer nauw aansluit 
bij de realiteit, biedt de 
studenten die deze opleiding 
volgen, een onmiddellijke 
‘onderdompeling’  in het vak, 
dankzij een lessenrooster in 
combinatie met praktijk.

■  Patrick BARTHOLOMÉ

Het volstaat om een kijkje te nemen 
op de sites met werkaanbieding-
en: de titel ‘Facility Manager’ is 

duidelijk aanvaard in de woordenschat 
van werkgevers. Belgische bedrijven 
hebben de behoefte onderkend en een 
professioneel profi el bepaald om ze in te 
vullen. Facility Management, de tweede 
belangrijkste functie na HR, is niet lang-
er een exotisch concept van Angelsak-
sische oorsprong. Zelfs aan Franstalige 
kant groeit het bewustzijn, wat resulteert 
in het dichten van de kloof met Vlaan-
deren, waar FM om culturele redenen 
al langer bestaat, naar het voorbeeld van 
Nederland met zijn beslissende voor-
sprong in FM. Maar om te voldoen aan 
deze behoeften, blijven de Belgische 
opleidingsmogelijkheden bescheiden. 
Zeker als je ze vergelijkt met de meer 
dan 5.000 diploma’s die elk jaar uitge-
reikt worden door 8 Nederlandse scho-
len en universiteiten. Al even dichtbij 
bieden de ‘University of Greenwich’, 
de ‘Université de Paris-Est - Marne-la-
Vallée’ en het ‘INSA’ in Straatsburg mas-
teropleidingen aan in FM. Bij ons zijn er 
drie scholen die tot nu toe een postgra-
duaatsopleiding in FM organiseren, die 
open staat voor studenten die reeds een 
bachelor of een master bezitten. Maar er 
ontbrak een opleiding op hoger niveau, 
en die is er nu in Luik.

Alternerend leren
“Deze masteropleiding van 120 ECTS 
duurt twee jaar en de organisatie ervan 
ligt in lijn met wat er al gedoceerd wordt 
aan de Université de Paris-Est Marne-la-
Vallée” legt Alain Delahaut uit, oplei-
dingscoördinator van de FM-Opleiding 
aan de HEPL. “Het gaat hier om een 
alternerende masteropleiding. Om toe-
gelaten te worden, moeten de studen-
ten – naast de verplichtingen van de 
school (en het vooraf geslaagd zijn voor 
een opleiding van 180 studiepunten), 
een contract afsluiten met een bedrijf 
dat hen voor de helft van de leertijd zal 
opvangen. Het bedrijf van zijn kant moet 
zich engageren om de student minstens 
twee jaar in dienst te houden, hem of 
haar bepaalde competenties bij te breng-
en die niet in de opleiding vervat zijn, 
de student halftijds te betalen volgens 
het wettelijke barema van een tewerk-
stellingscontract en hem natuurlijk de 
helft van de tijd vrij te geven. Wij hopen 
een 12-tal kandidaten te mogen ont-

vangen voor het academisch jaar 2011. 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze 
formule mogen ons altijd contacteren”. 
Nog even aanstippen dat met name Ago-
ria oprecht interesse heeft getoond voor 
deze formule.

Harmonieuze samenwerking met de 
sector
Het onderwijzend team van de HEPL 
is er bijzonder trots op de eerste Belgi-
sche master in FM in te richten, maar 
tevens in Wallonië de eerste master voor 
te stellen in de economische categorie 
van de Hogescholen. Maar trots is geen 
synoniem van rivaliteit: want hoewel 
er natuurlijk wel een beetje wedijver is, 
geven de drie opleidingscentra van het 
land voor een opleiding FM het voor-
beeld van een productieve samenwer-
king, zowel onderling als met IFMA. In 
2003 lanceerde de KaHo St.-Lieven de 
eerste FM-opleiding, in twee trajecten 
zelfs. Eén als dagopleiding voor vol-
tijdse studenten (180 ECTS), de andere 
met een opgedeeld uurrooster, georgani-
seerd in 16 eendaagse seminaries. Twee 
jaar later werden er – mee dankzij de 
uitstekende contacten tussen de twee 
scholen en dankzij de steun van IFMA 
– twee soortgelijke programma’s gelan-
ceerd in de HEPL te Jemeppe: een spe-
cialisatiejaar binnen het onderwijs voor 
sociale promotie en een programma van 
16 opleidingsdagen. In 2010 tenslotte 
startte de Erasmus Hogeschool Brussel 
– nog steeds met het advies van IFMA, 
zijn postgraduaatsopleiding in strategi-
sche FM, in 7 modules of een totaal van 
22 lesdagen (eventueel verspreid over 
twee academiejaren). Een complemen-
tair aanbod bij dat van de twee vorige 
scholen. ■

PRO-FM  I  OPLEIDING FM  I

  

  

FM-Opleiding in België

KaHo – post-graduaat: 
http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/en/
page/439/facility-management/
Erasmus – post-graduaat: 
http://www.erasmushogeschool.be/oplei-
ding/postgraduaat-facility-management 
HEPL – post-graduaat: http://haute-ecole.
prov-liege.be/spip.php?article721
HEPL – master: contacteer 
Alain Delahaut, opleidingscoördinator, 
tel. 04 237 96 07, alain.delahaut@hepl.be

       Referenties

Master in Facility Management 
(2011-2012)
Lessenrooster – HEPL 
Beschikbaar op 
www.profacility.be/references 

Alain Delahaut rekent op een twaalftal 
inschrijvingen voor het eerste academiejaar 
van de nieuwe master-opleiding in FM.

       Referenties
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PRO-FM  I  news  I

Het ‘Nieuwe Werken’ nog lang niet voor iedereen
Volgens een door Kluwer afgenomen enquête in april 2011 bij 850 Neder-
landstalige bedienden en vrije beroepen in België en Nederland - ruim 
3.000 respondenten - is slechts een kwart van de Belgische bedrijven klaar 
voor flexibel werken, terwijl in Nederland het nieuwe werken al op brede 
schaal is ingeburgerd. Technisch staat niets een flexibele organisatie van 
het werk in de weg en een ruime meerderheid van de Belgische respon-
denten blijkt digitaal toegang te hebben tot hun zakelijke e-mail (75%) 
en werkbestanden (88%). Toch beweert slechts 22% dat zijn organisatie 
klaar is voor het nieuwe werken. 
Al beschikt 85% van de Belgische respondenten over de technische mid-
delen voor het nieuwe werken, toch is het vooral de noodzakelijke mentali-
teitsverandering bij de bedrijven die achterblijft. Het tekort aan vertrouwen 
in de medewerkers is de grootste hinderpaal. Voor 61% van de respon-
denten is vertrouwen de basis van het nieuwe werken. Liefst 79% van de 
ondervraagden ziet het dan weer als een nadeel minder zichtbaar te zijn 
voor collega’s en management. Voor 65% van de bevraagden is een ver-
hoogde controle van het werk dat niet op kantoor wordt gepresteerd van-
zelfsprekend. Belgen vrezen dat ze hun collega’s zullen missen: 63% acht 
het directe contact met collega’s belangrijker dan te kunnen thuiswerken. 
Hoe hoger iemand is opgeklommen in de organisatie, hoe vaker men het 
beslissingsrecht heeft over de invulling van plaats en arbeidstijd. Beslis-
sen over waar men werkt, kan voor 55% van het hoger management, 36% 
van het uitvoerend management, 34% van de professionals en slechts 
15% van het uitvoerend personeel. Beslissen over wanneer men werkt, kan 
voor 54% van het hoger management, 44% van het uitvoerend manage-
ment en de professionals, maar ook 32% van de uitvoerende medewerkers 

hebben dit recht al verworven. De Belgische werknemer kiest hoofdzakelijk 
tussen werken op kantoor of thuis. Slechts 22% werkt op andere plaatsen 
buiten het kantoor: in een business center, hotspot of openbare plaats met 
internettoegang. 

  Kluwer Opleidingen organiseert op 29 september 2011 in Machelen een       
 congres over Het Nieuwe Werken. Meer informatie over dit congres vindt     
 u op www.overhetnieuwewerken.be. 

ANTWERPEN
Boomsesteenweg

B-2610 Antwerpen • België
TEL +32 (0)3 440 51 51 • FAX +32 (0)3 440 49 49

E-MAIL : antwerp@mozer.be

LIEGE
Avenue de l’Expansion, 1

4432 Alleur • Belgique
TEL +32 (0)4 246 41 41 • FAX +32 (0)4 246 42 49

E-MAIL : liege@mozer.be 

BRUXELLES
Bâtiment 742

1931 Brucargo • Belgique
TEL +32 (0)2 752 51 51 • FAX +32 (0)2 751 52 13

E-MAIL : brussels@mozer.be

ANTWERPEN LIEGEBRUXELLES

Verhuizing van bedrijven en logistiek 
van gebouwen en stocks, 

dit is ons vak!
Verhuizingen
Verhuis van KMO’s tot en met grote bedrijven, laboratoria, ICT-materiaal en informatica-zalen: 
laat het maar aan de Belgische leader van de verhuis over! Ervaring, veiligheid, soepelheid en 
raadgeving.

Archivering
Beheer van levende/dode archieven, scanning, traceerbaarheid, raadpleging via veilige website, 
vernietiging met certifi caat.

Logistiek
Elektronisch beheer en inventaris van meubilair en van stockageruimtes. Raadpleging via veilige 
website, barcodes.

U verwacht iets meer?
Organisatorisch en operationeel beheer, monteren/demonteren van meubilair, reiniging meubilair
en kantoren, beheer en levering van sleutels, veiligheidsplan.

w w w . m o z e r . b e
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De watervoetafdruk maakt deel uit van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

Na de ozonlaag, de CO2-uitstoot, de ecologische voetafdruk (ecological footprint) en het energietekort 
wordt de ‘watervoetafdruk’ ons volgende probleem. In sommige landen is de industriële sector goed 
voor meer dan 60% van het totale waterverbruik. Dit waterverbruik heeft gevolgen voor het milieu, 
onze gezondheid en het sociale en politieke evenwicht. Door de ‘watervoetafdruk’ van hun activiteiten 
en producten te meten, kunnen bedrijven een oplossing voor dit probleem aanreiken en de strategi-
sche risico’s met betrekking tot de waterbeschikbaarheid beheren. Door de klimaatverandering is 
de bezorgdheid over deze kwestie in onze samenleving groot geworden. De certificeringinstellingen 
leggen nieuwe normen op dit gebied vast terwijl de reportingorganisaties het aspect water tegen-
woordig in hun verslagen opnemen. 
In deze context is het belang van het initiatief “Water DataBase Project” niet te onderschatten. Deze 
database moet bedrijven helpen om de impact van hun activiteiten op het water te controleren. De 
tool werd ontwikkeld door Quantis, een adviesbureau in duurzame ontwikkeling dat opgericht werd 
door de ingenieursscholen van Lausanne en Montréal. De tool is gebaseerd op het concept van ana-
lyse van de levenscyclus’ (ALC of LCA). Deze methode ontstond in de jaren 1970 en bestaat erin 
om de milieu-impact van een product, dienst of activiteit te meten, gaande van de winning van de 
grondstoffen tot de verwijdering van het afval. De ALC is een van de methoden die het meest gebruikt 
worden op het gebied van milieubeheer, vooral sinds de normalisering van de methode met de reeks 
ISO 14040-normen. 
De doelstelling van het Water DataBase Project is om een overzicht van de volledige levenscyclus 
van de watervoetafdruk van een bedrijfsactiviteit of product te verschaffen om de gevolgen ervan 
te beperken. De database zal duizenden processen omvatten en zal op regionaal niveau aangepast 
kunnen worden om rekening te houden met de plaatselijke situatie. 

  www.quantis-intl.com/waterdatabase.php 
 

Meer dan 750 leveranciers per
activiteitensector.
Zij bieden u hun knowhow om het beheer
van uw vastgoed, gebouwen,
werkomgevingen, facilitaire diensten,
wagenpark en mobiliteit te optimaliseren.

Nieuw! m.profacility.be
Zoek een leveranciervia uw iPhone 
of andere smartphones

De Profacility-media zijn publicaties van 

ADVERTISING 
Sigrid NAUWELAERTS - snauwelaerts@profacility.be

Dé ontmoetingsplaats tussen vraag en aanbod.
De online leveranciersgids op www.profacility.be stelt meer dan 750 gespecialiseerde leveranciers voor volgens hun activiteitensector.

Business Interactive Media sprl
Avenue Louise, 475 BE 1050 Brussels 
TEL. +32 (0)2 669 77 65  I FAX. +32 (0)2 626 37 17  I info@bimedia.be  I www.bimedia.be 
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Een flauw begin van het jaar  
2010 was bemoedigend, maar 
in het eerste kwartaal van 
2011 was de take-up op de 
Brusselse kantoormarkt niet 
echt geweldig. Met slechts 
73.000 m² bedroeg die take-
up slechts ongeveer de helft 
van het kwartaalgemiddelde, 
met een handvol transacties 
tussen 3 en 5.000 m² en geen 
enkele transactie boven de 
5.000 m².

n  Tim HARRUP

Een blik op de verschillende sub-
markten leert ons dat de wijken 
in het centrum, namelijk de Leo-

poldwijk of Europese wijk, het eigen-
lijke stadscentrum, de wijk van het 
Noordstation, de wijk van het Zuidsta-
tion en de Louizawijk, goed waren voor 
de helft van de totale take-up, ongeveer 
36.000 m². Dat goede resultaat werd 
geruggensteund door een groot aantal 
transacties in de huur van kleine opper-
vlakten in de Europese wijk, waardoor 
die zone met 15.000 m² net boven haar 
kwartaalgemiddelde uitkwam. Maar 
normaal gezien ligt de take-up van de 
wijken in het centrum twee keer zo 
hoog per kwartaal. In de Louizawijk is 
het Platinum-gebouw nu bijna volledig 
bezet. Het gebouw heeft vier bewoners 
aangetrokken sinds het op de markt 
kwam.
In de wijken buiten het centrum is de 
activiteit aan het vertragen sinds begin 
2010 en in het eerste kwartaal van 2011 
is die trend alvast niet omgebogen. De 
take-up is in die zone gedaald van een 
gemiddelde van 40.000 m² in het eerste 
kwartaal van 2010 naar 16.500 m² tij-
dens het eerste kwartaal van 2011. De 
verhuur van 2.300 m² aan Tempo Team 
was de enige transactie van meer dan 
1.500 m².

PRO-REAL ESTATE  I  KAnTOORgEbOuwEn – huuRmARKT  I

In de wijken in de rand rond Brussel 
bedroeg de take-up in het eerste kwar-
taal bijna 21.000 m². Dat is zowat een 
derde minder ten opzichte van het 
kwartaalgemiddelde. De grootste trans-
actie was de verhuur van 5.350 m² aan 
Yara in de Corporate Village, vlak bij de 
luchthaven. De wijk van de luchthaven 
was trouwens goed voor ongeveer drie 
vierde van de take-up in de wijken in 
de rand.

Niveau van de huurprijzen
Bemoedigend is alvast het aantal trans-
acties in de Europese wijk van meer 
dan 200 euro/m²/jaar, vooral dan de 
transacties van oppervlakten tussen 
200 en 600 m². We zouden kunnen 
stellen dat de kleine transacties tegen 
(vrij) hoge prijzen een aanwijzing vor-
men dat het economische vertrouwen 
aan het terugkeren is. De 210 euro/m²/
jaar van het Platinum-gebouw luidt de 
terugkeer in naar een recordwaarde 
voor de Louizawijk. 
Er is in de loop van het kwartaal over 
het algemeen weinig veranderd aan het 
niveau van de huurprijzen. De hoogste 
‘prime rent’ op de Brusselse markt op 
dit ogenblik bedraagt volgens sommi-
gen meer dan 300 euro/m²/jaar, en dat 
is misschien zo voor een uitzonderlijke 

take-up in het verleden en leegstandsgraad 

Centrum

m2

Buiten het centrum
Rand Leegstandsgraad

De kantoormarkt in Brussel 
en de rand van Brussel in cijfers

Stock: 13.133.000 m²
take-up in het eerste kwartaal van 
2011: 72.873 m²
leegstand: 1.600.000 m²
totale leegstandsgraad: 12,18 %
leegstandsgraad per zone
• wijken in het centrum: 9,4 %
• wijken buiten het centrum: 16,2%
• rand: 18,6 %
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(en kleine) transactie in Schuman of 
daar vlak bij, maar in werkelijkheid is 
de felbegeerde kaap van 300 euro al 
verscheidene jaren niet meer gehaald. 
275 euro is een veel realistischere 
inschatting van de ‘prime rent’.

leegstandsgraad
De totale leegstandsgraad op de Brus-
selse markt is het eerste kwartaal hals-
starrig rond de 12 procent blijven han-
gen, ook al was er een lichte daling, 
naar 9,4 procent, in de wijken in het 
centrum. In de wijken buiten het cen-

trum loopt de leegstandsgraad op tot 
boven de 16 procent, met een absoluut 
record van 437.000 m² beschikbare 
ruimte in die zone. Dat cijfer ligt dicht 
bij het take-up jaarniveau voor heel de 
Brusselse markt … Meer dan een derde 
van de kantoren die leeg staan in de 
wijken buiten het centrum zijn gebou-
wen van ouder dan vijftien jaar – vrij 
verouderde gebouwen in een weinig 
populaire zone. De leegstandsgraad in 
de periferie is dan weer gedaald in het 
eerste kwartaal, ook al bedraagt die dan 
nog altijd bijna 19 procent. 

Eén jaar nadat het Platinum-gebouw op de 
markt is gekomen, bedraagt de bezettingsgraad 
van het gebouw door de recente take-up van 
2.675 m² door Motion investment Group/U-
Media nu 87 procent. De huurprijs van 210 euro/
m²/jaar die verkregen wordt voor het Platinum-
gebouw maar ook voor de it tower geeft aan 
dat de ‘prime rent’ die eerder bereikt werd voor 
de louizawijk opnieuw gehaald wordt. Dat is 
een bemoedigend teken voor die wijk , die van 
alle wijken in het centrum, met 14,6 procent 
momenteel de grootste leegstandsgraad 
vertoont. 

*bron; Rapport ‘ DTZ Research ‘Property Times Q1 2011. 
Wij danken DTZ Resarch voor hun analyse en marktcijfers 
die bij het schrijven van dit artikel gebruikt werden.
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Bedrijf/bewoner localisatie gebouw Wijk Kantoren - m2

Infrabel South Crystal Zuid 6.500 m2 

Motion Investment Group/U –Media Platinum Louiza 2.680 m2  

Secura  Regent 37-40  Centrum 2.000 m2  

SPF Justice  Quatre Bras 19 Centrum 7.500 m2   

Vivaqua Empress Court Centrum 16.000 m2  

YPTO (filiaal SNCB) Ring Station Campus Zuid 3.570 m2  

Emerson Pegasus Park Diegem 2.950 m2  

Stanley BD Pegasus Park Diegem 1.950 m2 

Yara Corporate Village Diegem 5.360 m2  

Tempo –Team Erasmus Office Park Buiten het centrum  
(Anderlecht)  2.300 m2

 
Verhuizing en nieuwe vestigingen 

Vooruitzichten
We verwachten dat het tweede kwar-
taal beter wordt, maar we kunnen maar 
beter niet te veel belang hechten aan 
de transactiedatum tussen Axa en de 
Europese Commissie voor 50.000 m² in 
het gebouw ‘The Capital’: die transac-
tie hangt al lang in de lucht en de vice-
voorzitter van het Europees Parlement 
bevestigde tijdens een seminarie van 
Editions & Séminaires in het begin van 
het jaar dat de deal ‘officieel’ was. Over 
heel het jaar zou er voor maximum 
55.000 m² aan nieuwe of gerenoveerde 
gebouwen op de markt komen zonder 
dat er huurders voor zijn. Als de econo-
mische opleving een feit zou zijn, dan 
zou de leegstand logischerwijze moeten 
afnemen. De kloof die aan het ontstaan 
is tussen wat de markt wil (of toch de 
traditionele kantoormarkt) en het aan-
bod zal de huurprijzen misschien hel-
pen stijgen. We zien nu immers dat een 
groot deel van de leegstaande gebou-
wen dreigt nooit meer terug te kunnen 
keren op de markt van de traditionele 
kantoren. De nieuwe technische ver-
eisten, de vraag naar (en misschien de 
verplichting van) milieuvriendelijker 
gebouwen zullen er samen met de tota-
le kosten voor renovatie voor zorgen 
dat sommige gebouwen buiten de kan-
toormarkt een nieuwe functie zullen 
vinden. n
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PRO-REAL ESTATE  I  STEDENBOUW, ARCHITECTUUR EN MOBILITEIT  I

Moet het justitiepaleis zijn oorspronkelijke functie behouden of moet 
het misschien een nieuwe bestemming krijgen, terwijl zijn gerechtelijke 
functie verhuist? De Regie der Gebouwen en de Federale Overheids-
dienst Justitie brachten het debat over een mogelijke nieuwe bestem-
ming van dit geklasseerde gebouw naar buiten. Ze organiseerden een 
internationale ideeënwedstrijd rond het thema ‘Brussels Courthouse - 
Imagine the Future’. De toekomst en transformatie van dit magistrale 
symbool van Brussel-Stad wekte de belangstelling en creativiteit van 
architecten ver over onze landsgrenzen heen. In twee categorieën wer-
den 188 projecten uit meer dan 27 landen voorgelegd aan de jury. De 
eerste: het gebouw behoudt zijn gerechtelijke functie volledig of gedeel-
telijk. De tweede: Justitie verlaat het paleis en het gebouw krijgt een 
nieuwe bestemming. De jury, met voorzitter Olivier Bastin, bouwmeester 
van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, koos zes projecten, dus drie 
laureaten voor elk scenario.
Een overheersend idee in projecten van verschillende laureaten is de 
herinrichting van de voet van het gebouw door er openingen in te maken 
om de straten die tijdens de bouw zijn verdwenen weer aan te leggen. 
De voet van het justitiepaleis zou dan een publieke verbinding worden 

tussen de onder- en bovenstad, tussen de Minimenstraat en de Wol-
straat, tussen de Wynantsstraat en het Poelaertplein. Die 15.000 m² 
aan gewelfde ruimte zou dan plaats bieden aan handelszaken, culturele 
en recreatieve ruimten.
De projecten tonen niet alleen hoe het gebouw zelf, maar ook de omge-
ving eruit zouden kunnen zien (en dan vooral het Poelaertplein, genoemd 
naar de architect van het justitiepaleis).

De toekomst van het justitiepaleis is het onderwerp van politieke debat-
ten tussen zij die willen dat het gebouw het grootste justitiepaleis van 
het land blijft, en zij die geloven dat het omwille van de onveiligheid en 
de werkings- en onderhoudskosten het die rol niet langer kan vervullen. 
De kans is klein dat er snel een beslissing wordt genomen. Maar met 
de resultaten van deze wedstrijd liggen de ideeën wel op tafel en staat 
de toekomst van een van de meest symbolische gebouwen van België 
steevast op de agenda. 

     De originele ideeën van de projecten worden voorgesteld op
     www.brusselscourthousecontest.be 

Welke toekomst voor het justitiepaleis van Brussel?

‘Rue du Palais’: winnend project voor het scenario ‘Justitie verlaat het paleis’. 
Volgens de Franse architecten Pierre Silande en Mickael Papin, de bedenkers van het project, is het justitiepaleis onvoldoende verbonden met de 
stad. Enkel de gevel aan het Poelaertplein biedt die verbinding. De drie andere gevels hebben een blinde voet. De publieke ruimte vóór die gevels 
is verzadigd met geparkeerde voertuigen. Het stadsleven houdt er op. Pierre Silande en Mickael Papin stellen voor dit te veranderen door deze 
plek meer dynamiek te geven: de Zaal der Verloren Stappen en de grote trap worden doorgangszones, een straat gedoopt tot ‘Paleisstraat/Rue du 
Palais’, die de bovenstad, de onderstad en de Marollen verbindt. De straat is omzoomd door handelszaken, en rond het paleis met plantendaken 
komen gebouwen waarin woningen, handelszaken en kantoren zijn ondergebracht. 
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     Blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news      Blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news
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DOSSIER
the New Workplace

De werkplek is de hotspot waarop de 
facility manager focust. De heden-
daagse werkplek is sterk emotioneel 
geladen en bovendien steeds minder 
verankerd met het bedrijfsgebouw. 
Ze vormt de sleutel tot het opvoeren 
van de productiviteit en efficiëntie van 
de medewerkers, twee sleutelbe-
grippen om de nooit aflatende druk 
om kosten te besparen voor de faci-
lity manager realiseerbaar te maken. 
De werkplek is vandaag een begrip 
dat de globale en zeer individuele 
verwachtingen van de werknemer 
bundelt in een complexe legpuzzel. 
Er wordt een omkaderring verwacht 
met o.a. een gezonde en afwisse-
lende catering, een pasklare mobili-
teitsoplossing, en waarom ook geen 
fitness, wellness,… of een aanbod 
extra diensten als een crèche, strijk-
service… Kortom, de werkplek met 
hoge welzijnsfactor bindt de werkne-
mer aan de onderneming en draagt 
rechtstreeks en onrechtstreeks bij 
tot besparingen.
Maar individualisme is kenmerkend 
voor deze tijd. De werknemer wil 
thuis of waar ook onderweg werken 
op het tijdstip van de dag dat de beste 
balans tussen privé en werk in de 
hand werkt. Technisch kan het pro-
bleemloos, maar gaan alle inspan-
ningen van de facility manager om 
de medewerkers te vertroetelen dan 
niet verloren, of zal de nieuwe werk-
plek de werknemer juist terug naar 
het bedrijf trekken? 

n  Eduard CODDé

De kenniswerker vertroetelen
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Op zoek naar zicht-
baarheid en mobiliteit  
Na de verhuis van de brouwerijactiviteiten werd de hoofdzetel van alken-
Maes in Waarloos kritisch onderzocht. Het gebouw dateerde uit de jaren 
tachtig, was niet zichtbaar voor passage en had nauwelijks bruikbare 
aansluiting met het openbaar vervoer. Bovendien zouden de kosten voor 
renovatie hoog oplopen en had alken-Maes NV de voorbije jaren als het 
ware een volledig nieuwe start genomen met het biermerk Maes als solide 
fundament. reden genoeg om op zoek te gaan  naar een nieuwe thuis met 
gunstige energieprestatie. 

n  Eduard CODDé - Foto’s: Valerie ClaryssE - Beeldpunt 

DOSSIER   I  ALKEN-MAES, MECHELEN  I
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De vergaderzalen voor meetings 
onder collega’s zijn geïntegreerd 
in de verschillende afdelingen. 

De zoektocht naar een nieuw pand werd toever-
trouwd aan een immobiliënpartner. Tijdens 
het zoekproces werd ook MCS ingeschakeld 

om enerzijds mee uit te kijken naar een geschikte 
huisvesting en anderzijds werk te maken van de fa-
cilitaire planning. De keuze viel op het gloednieuwe 
Stephenson Plaza in het industrieterrein Mechelen-
Noord, waar drie verdiepingen gehuurd worden. De 
keuze werd gemotiveerd door de beschikbare mo-
biliteitsoplossingen (auto, bus en trein), de door de 
verhuurder aangetoonde energieprestatie van het ge-
bouw en de uitstekende zichtbaarheid van op de E19 
Antwerpen-Brussel. 

De macht van papier 
“Bij Alken-Maes NV houden we nogal vast aan onze 
papieren documenten!” verduidelijkt Lambert Vande-
bergh, Manager Immo & Concepten. “Het gaat o.a. 
om onze juridische dienst en de talrijke huurcontrac-
ten van onze immo-tak voor de horeca”. Dit zijn za-
ken die fysiek gedocumenteerd moeten zijn, dus een 
paperless office ligt bij ons moeilijk. Een eventuele 
overgang van papier naar digitaal door scannen bood 

daarom geen volledig sluitende oplossing. “Deze con-
clusie was zowel voor MCS als voor onszelf best con-
fronterend” blikt Lambert Vandebergh terug.
Het hele verhuisproject waarbij een 150-tal medewer-
kers betrokken waren, werd voorbereid door interne 
werkgroepen, met vertegenwoordigingen uit de ver-
schillende afdelingen. De werkgroepen behandelden 
branding, IT, de werkplek, archivering en beveiliging. 
Alle diensten uit Waarloos moesten verhuizen naar de 
nieuwe locatie, een gelegenheid om ze te herschikken 
volgens functie tot een meer praktische organisatie en 
een efficiënter gebruik van de werkvloeren. Voorheen 
was het management ondergebracht op de hoogste 
verdieping, terwijl nu de voorkeur ging naar het dich-
ter bij elkaar brengen van medewerkers en kader.

iedereen zichtbaar 
MCS kreeg de opdracht de werkprocessen te onder-
zoeken en van daaruit voorstellen te formuleren naar 
een nieuwe indeling voor de werkplekken. Het uitge-
brachte advies met betrekking tot het nieuwe werken 
was vrij extreem en ontlokte heel wat gefronste wenk-
brauwen bij de directie en de werkgroepen. Uiteinde-
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lijk drukte MCS (Management Consultancy Software) 
in bepaalde zones wel de flex werkplek en het clean 
desk principe door. 
Directeur Pascal Gilet achtte het belangrijk dat de in-
richting transparant zou zijn, een afspiegeling van de 
openheid die het bedrijf tentoon spreidt. “Wij hebben 
niets te verbergen; ik wil iedereen zien zitten!” vatte 
hij samen. 
Op de 2e en 3e verdieping zijn de werkplekken uitge-
zet, aangevuld met vergaderzalen, coffee corners, copy 
corners, pitstops, cockpits en lounges. De 4e verdie-
ping groepeert de receptie, vergaderzalen, de kantine 
en een zeer gezellig ingerichte bar voor klanteneve-
nementen.  Voor de inrichting werden verschillende 
types werkplekken weerhouden. ‘Benches’ zijn het 
meest voorkomend. Het betreft gezamenlijke werk-
plekken voor vier medewerkers. 
Er zijn in totaal 13 cockpits verdeeld over twee verdie-
pingen. Ze zijn bedoeld om rustig en geconcentreerd 
te kunnen werken of het voeren van een vertrouwelijk 
telefoongesprek. Elke cockpit is voorzien van een in-
ternetaansluiting. 
Er zijn acht lounges voor niet-vertrouwelijke vergade-
ringen onder collega’s. Ze hebben geen deuren noch 
muren, maar zijn vooral bedoeld om de andere col-
lega’s op hun werkplek niet te storen. Per verdieping 
zijn er ook enkele copy corners - lichtend groen aange-
duid - voor het afdrukken van documenten. 

Zitcomfort krijgt voorrang
Bij de selectie van de meubelen kreeg het zitcomfort 
prioriteit. Er werd besloten een proefzitting te houden, 
waarbij verschillende merken en modellen werden 
samengebracht voor een confrontatie met de toekom-
stige gebruikers en het comité voor veiligheid en ge-
zondheid op de werkplek. “Ruim een dozijn stoelen 
namen deel aan de proefzitting” blikt Lambert Vande-
bergh terug. “Er werd proef gezeten door mensen met 
zeer uiteenlopende lichaamslengte, gewicht en zelfs 
enkele zwangere medewerksters gaven hun oordeel. 
Al heel snel werden een viertal stoelen aan de kant 
gezet, niet zelden kandidaten waarvan men zou ver-
moeden dat ze moeiteloos zouden geselecteerd wor-
den!”. De criteria waren naast goed zitten een vlotte 
instelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Lambert 
Vandebergh: “Als opdrachtgever riskeert men teveel 
aandacht te hebben voor de esthetiek en de kostprijs 

Een nieuwe werk- en leefwereld

“Een verhuis is een unieke gebeurtenis voor elke medewerker” stelt lambert Vandebergh, Manager Immo 
& Concepten vast. “Het is totaal afwijkend van de dagelijkse businessactiviteiten. Er moet zoveel en zo snel 
beslist worden, dat men zich voortdurend afvraagt of de gemaakte keuze wel zeker de beste is”. De vier 
maanden die voorafgingen aan de verhuis werd elke maand een opkuisdag gehouden. Van bij het besluit 
te verhuizen was bepaald hoeveel meter archiefruimte iedereen zou toegewezen krijgen. alken-Maes NV 
maakt gebruik van drie archieftypes: een levend archief op het gelijkvloers van stephenson Plaza, een 
‘slapend’ archief in alken voor de stukken die wettelijk gezien lang moeten bewaard worden en de opera-
tionele bewaring van documenten in de nabijheid van de werkplek.

van de meubelen, terwijl nu een objectieve beoor-
deling door de gebruikers bepalend is geweest. De 
stoelen werden als een afzonderlijke aankooppost be-
schouwd”. De selectie van de Steelcase Think bureau-, 
vergader- en bezoekersstoelen kende een vervolg met 
de keuze van Steelcase voor de verdere meubilering 
van de werkvloeren.

Het verleden heeft een plaats in het heden
De werkgroep ‘branding’ onder leiding van Eef          
Debeuf, binnenhuisarchitecte, boog zich over de aan-
kleding van het nieuwe hoofdkantoor voor Alken-
Maes NV. Zij stuurde de kleurkeuze en decoratie aan, 
bepaalde de bemeubeling van de niet-werkplekken. 
De meubels werden bij een horecaleverancier uitge-
zocht en brengen flink wat kleur in het geheel.
Een markant gegeven is de naamgeving en de aan-
kleding van de vergaderzalen en cockpits. De namen 
van de vergaderzalen zijn verbonden met afdelingen 
die errond zijn gelegen: zoals bv. Café (on trade afde-
ling) en Shopping (off trade). De vergaderzalen waar 
bezoekers en medewerkers elkaar ontmoeten dragen 
een naam die verwijst naar de producten van de on-
derneming. Voor de cockpits is de naamgeving op-
nieuw verbonden aan de afdelingen waar ze zijn in 
ondergebracht: Hop, Mout of Gist op de 3e verdie-
ping past helemaal in de sfeer van de aankoopafde-
ling. Zorgvuldig uitgekozen wandvullende foto’s met 
een verwijzing naar het verleden van de onderneming 
dragen extra bij tot de aangename sfeer in de verga-
derzalen en cockpits. 

ict 
Voor het nieuwe kantoor gaf de eigen ICT-afdeling 
de voorkeur aan een bekabeld netwerk. Enkel op de 
4e verdieping waar de vergaderzalen voor externe 
relaties zijn ondergebracht, is een draadloos netwerk 
uitgerold met toegang voor bezoekers als bijdrage tot 
het flexibel vergaderen. Alle werkplekken werden bij 
de verhuisoperatie opgewaardeerd met vlakke beeld-
schermen, die tevens energiezuiniger uitpakken. Indi-
viduele printers behoren tot het verleden; iedereen 
maakt gebruik van gecentraliseerd printen via de copy 
corners. 
Midden februari 2011 was het de grote dag. “Om 11u 
was iedereen geïnstalleerd en operationeel in onze  

nieuwe thuis” besluit Lambert Vandebergh  tevreden. n
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Gezien het belang van papieren documenten binnen de onder-
neming was het de wens van de gebruikers om ze dicht bij de 
werkplek te houden.

De vergaderzalen worden opgesmukt met zorgvuldig uitgekozen wand-
vullende foto’s die verwijzen naar het verleden van de onderneming.

De cockpit is bedoeld om rustig en geconcentreerd te kunnen werken of 
een vertrouwelijk telefoongesprek te voeren.

Naast de receptie krijgt de bezoeker een overzicht van alle 
biermerken die door alken-Maes gedistribueerd worden.

Ontdek de volledige fotogalerij van deze reportage op www.profacility.
be/biblio via de pagina met dit artikel. Publicatie op 22/05/2011.
De artikelen staan gerangschikt volgens verschijningsdatum met 
de recentste artikelen vooraan.

‘Benches’ voor vier medewerkers zijn het meest voorkomend werkplektype.

Elke verdieping beschikt over een coffee corner, die naast een 
drankenselectie ook een gezellige zit biedt.
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Buitengewone dingen moeten ook op een 
buitengewone manier gecommuniceerd 
worden. De eerste grote realisaties zijn 
voor Sedus de bevestiging dat het unieke 
Place 2.5 concept – rond de bevordering 
van productief welbevinden in kantoren – 
realiseerbaar en realistisch is. De mooiste 
referentieprojecten en heel veel interes-
sante informatie rond dit thema verschijnt 
al een tijdje in een mooi uitgevoerd 
‘Special interest’ tijdschrift. 

Wat vijf jaar geleden nog als een 
virtueel project werd gepre-
senteerd, nam de laatste jaren 

steeds meer een concrete vorm aan, tot 
en met concrete realisaties “in the real 
world”. Zo werden bijvoorbeeld als eerste 
de departementen Planning en Klanten-
dienst in Westfalen en het nieuwe R&D-
centrum in het moederbedrijf in Waldshut 
gerealiseerd en omgebouwd tot echte 
Place 2.5 werkomgevingen – om als het 
ware te fungeren als een levend bewijs 
van de haalbaarheid. Bij klanten werden 
projecten als Hellmann Worldwide Logis-
tics, Nostalgic-Art, Econcern en Netlash 
(in Gent) uitgevoerd en goed bevonden. 
Eén van de mooiste en grootste realisaties 
was het hoofdkwartier van het modemerk 
Diesel bij Milaan. Deze positieve ervaring-    
en met het concept brachten ook nieuwe 
inzichten met zich mee. Het Place 2.5 idee 
is zo complex en breed dat het mensen 

PUBLI-VIEW

Place 2.5: 
het tijdschrift en internetforum dat CEO’s  en Facility Managers inspireert
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raakt op de hoogste managementniveau’s 
en de kans op effectieve realisatie van zo’n 
project neemt toe naarmate ook de band 
met deze mensen toeneemt. Place 2.5 is 
dan ook vooral een thema voor onderne-
mers, die de noodzaak tot verandering 
onderkennen. Een paar dingen wijzen 
hierop: het Fraunhofer Instituut uit Stutt-
gart bijvoorbeeld, bewees dat de kwaliteit 
van een kantooromgeving onlosmakelijk is 
verbonden met de motivatie van werkne-
mers en dat men de meetbare prestaties 
van medewerkers tot 36% kan doen stij-
gen. Uit een studie van Gallup bleek ver-
der dat tot één vijfde van de bedienden niet 
gelukkig is met zijn werkomgeving en dit 
ervaart als een gebrek aan respect. In het 
ergste geval reageert deze groep ronduit 
destructief. 

Het is dan ook de hoogste tijd om in bedrij-
ven en kantoren een andere richting op te 
gaan. Place 2.5 is immers veel meer dan 
een inrichtingsconcept, het is een fi losofi e. 
Dat is echter niet altijd zo eenvoudig uit te 
leggen en de beslissingen die nodig zijn 
liggen op hoog niveau. Daarom ziet Sedus 
het als een opdracht om “business lea-
ders” hiervoor warm te maken. 
Op deze basis heeft Sedus een tijdschrift 
in het leven geroepen dat onder de titel 
“Place 2.5 – het tijdschrift voor productief 
welbevinden” aan meer dan 60.000 Euro-
pese CEO’s en topmensen wordt toege-

zonden. In dit tijdschrift leert de lezer al-
les over dit spannende concept, krijgt hij 
managementtips en informatie tot en met 
lifestyle-thema’s, die het leven van de CEO 
wat aangenamer en interessanter kunnen 
maken. 

Het tijdschrift wordt uitgebracht en ver-
deeld in zes talen en de volledige inhoud 
wordt ook hernomen op het gelijknamige 
internetforum. Op het forum worden ook 
meer diepgaande artikels gepubliceerd en 
wordt er gewerkt met andere tools als in-
terviews, plannen en camerawandelingen 
door spraakmakende referenties. In totaal 
tien journalisten uit zes landen schrijven 
regelmatig nieuwe artikels voor het forum, 
die met een klik op www.place2point5.com 
geraadpleegd kunnen worden. De bedoe-
ling van het geheel is om met topbeslis-
sers en ondernemers in dialoog te gaan 
en ze voor het Place 2.5 concept warm te 
maken. Voor Sedus is dit een nieuwe ma-
nier van communicatie, die in de kantoor-
meubelbranche uniek is. Nu het vierde 
exemplaar van de persen rolt stelt Sedus 
het tijdschriftabonnement ook open voor 
niet-CEO’s, zodat facility managers en 
kantoorinrichtingsspecialisten met eigen 
ogen kunnen zien hoe deze inrichtingsfi -
losofi e het bedrijfsleven kan veranderen.  

Inschrijven voor een magazine-abonnement 
via www.place2point5.com

SEDUS Stoll
Korte Massemensestwg. 58-7

9230 Wetteren 
www.sedus.com

www.place2point5.com
erikdekeersmaecker@sedus.com

Place 2.5: 
het tijdschrift en internetforum dat CEO’s  en Facility Managers inspireert
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DOSSIER  I  GDF SuEz, BRuSSEl  I

Verhuizing en reorganisatie: 
GDF SUEZ grijpt zijn kans
De energiereus heeft een onverwachte kans gegrepen en in de Brusselse Noordwijk een 
vestiging gevonden die perfect overeenstemt met de reorganisatiebehoeften van de groep. 
Het project ‘GDf SUEZ tower’ bestaat uit twee fasen: fase 1 is intussen volledig afgewerkt 
en in gebruik genomen, fase 2 is net gestart.   

n  Patrick Bartholomé - Foto’s: © georgesdekinder.com, tenzij anders vermeld
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Een ideale locatie voor verplaatsingen per trein: 
het gebouw in de Simón Bolivarlaan 34 bevindt 
zich op precies 290 m van het midden van de 
inkomhal van het Communicatie Centrum Noord 
(CCN) 

DOSSIER  I  GDF SuEz, BRuSSEl  I
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Het project GDF SUEZ Tower is ontstaan van-
uit een aaneenschakeling van gebeurtenissen 
die verband houden met de bewegingen in 

de markt en de reacties van de verschillende actoren 
hierop om de onzekerheden om te zetten in opportu-
niteiten voor alle partijen. De eerste relevante gebeurte-
nis dateert van 2008. Dat jaar fuseerde GDF met Suez 
en dus met Electrabel. De nieuwe groep beschikte toen 
over dertien vestigingen, verspreid over heel Brussel, 
waarvan de meeste huurovereenkomsten in 2014 zou-
den vervallen. “Het ging om vrij oude gebouwen die 
veel energie verbruikten (sommige hadden zelfs nog 
enkele beglazing) en waarvan de ligging niet optimaal 
was” zegt Jean-Louis Samson, directeur Vermogenbe-
heer en Logistiek van de groep. “Wat konden we doen 
om de situatie te verbeteren? Verhuizen? Opnieuw 
onderhandelen? Centraliseren? Zo zijn we erover 
beginnen nadenken”.
Op dat ogenblik deed zich een tweede belangrijke 
gebeurtenis voor met heel wat gevolgen, vooral voor 
Fortis: de financiële crisis van 2009. AG Real Estate 
was toen echter bezig met de bouw van een nieuwe 
hoofdzetel voor Fortis… Gezien deze situatie en 
wetende dat GDF SUEZ op zoek was naar een reorga-
nisatieoplossing, stelde AG Real Estate de energiegroep 
voor om het nieuwe gebouw te betrekken.
“Het project was al zo ver gevorderd dat de ruwbouw 
bijna af was” herinnert Jean-Louis Samson zich. “De 
grote uitdaging was natuurlijk om het gebouw binnen 
een zeer korte termijn af te stemmen op onze behoef-
ten, want dit voorstel betekende dat we de diensten 
veel vroeger moesten reorganiseren dan gepland. Voor 
de aanpassing schakelden we de hulp in van Altiplan, 
met wie we eerder al samengewerkt hadden, onder-
meer voor de verbouwing van de vestiging in de 
Gewijde-Boomstraat en de aanpassing van het Regent-

DOSSIER  I  GDF SuEz, BRuSSEl  I

gebouw. Maar ook het bureau Jaspers-Eyers & Part-
ners, dat oorspronkelijk betrokken was bij het project, 
wilde erg graag meewerken. We besloten om te werken 
vanuit een typeverdieping met een bepaalde standaard-
indeling, die van de hoogste tot de laagste verdieping 
zou worden herhaald. Hetzelfde principe werd weer-
houden voor de afwerking, inclusief de directieverdie-
ping. Pas daarna hebben we contact opgenomen met 
de diensten die zouden moeten verhuizen. We lieten 
hen vanaf het begin weten dat de scheidingswanden 
niet meer veranderd zouden worden».
Deze vrij dwingende werkwijze, die inging tegen de 
gebruikelijke gang van zaken (andere inrichting afhan-
kelijk van de wensen van de betrokken diensten), liet 
toe tijd te besparen en de deadlines te respecteren. Dit 
principe zal ook toegepast worden voor fase 2 van het 
project die momenteel ontstaat naast het gebouw dat 
reeds in gebruik werd genomen. “Een andere reden 
voor deze standaardisatie is de snelheid waarmee het 
bedrijf evolueert. Als we ruimten plannen in functie 
van de huidige activiteiten, zullen de activiteiten alweer 
veranderd zijn tegen de tijd dat het gebouw afgewerkt 
is! De ruimten werden dan ook ontworpen om zo 
polyvalent mogelijk te zijn”.

Gemengde open space
Door de H-vorm van de bouwlagen geniet elke werk-
plek van natuurlijk licht. De ramen kunnen opengezet 
worden (in dat geval schakelen detectoren de klimaat-
regeling uit) en de driedubbele beglazing zorgt voor 
een aangename warmte en een uitzonderlijke akoes-
tiek: de machines op de werf enkele tientallen meters 
verder zijn nauwelijks hoorbaar. 
De centrale ruimten worden uitsluitend gebruikt als 
vergaderzalen. En ook al hebben zij geen vensters, toch 
zorgen de transparante scheidingswanden voor een 

Jean-louis Samson (links), 
directeur Vermogenbeheer en 
logistiek bij Electrabel – GDF 
SUEZ, was de leider van dit 
project. hij stond in voor de 
strategische analyse van de 
keuze van een nieuwe vestiging 
en voor de implementatie op 
de uiteindelijk gekozen site in 
de Noordwijk. Philippe de roos 
(rechts), architect Partner bij 
altiplan: “het moeilijkste bij dit 
project was het respecteren van 
de zeer krappe deadline”. 
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Philippe de roos: “De gemeenschappelijke ‘informele’ zone (coffee corner, keukenhoek, snoepautomaten, zetels,…) werd ontwerpen met een gewild gevoel van 
ruimtelijkheid, een verademing die antwoordt op een zekere standaardisering van de werkplekken”. 

De informele zone bestaat uit werkplekken in een open versie of in een ‘bubble’-versie. Deze ‘bubbles’ zijn bedoeld voor vertrouwelijkere (telefoon)gesprekken.

Voor alle werkplekken en alle diensten werd eenzelfde niveau van 
afwerking en bemeubeling gehanteerd.

ontdek de volledige fotogalerij van deze reportage op www.profacility.
be/biblio via de pagina met dit artikel. Publicatie op 22/05/2011.
De artikelen staan gerangschikt volgens verschijningsdatum met 
de recentste artikelen vooraan.
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Bouw en inrichting ‘GDf Suez tower’

adres: Simón Bolívarlaan 34 – 1000 Brussel
Bruto-/netto-oppervlakte: 75.000 m² 
(over 2 fasen)
aantal werkplekken: 3.100
certificaten: hQE en BrEEam

Eigenaar: aG Insurance
Gedelegeerde bouwheer: aG real Estate
Huurder-gebruiker: GDF SUEZ

architectenbureau: Jaspers-Eyers & Partners
architect van de gebruiker voor de inrichting: 
altiplan
 www.pro-realestate.be/altiplan
algemene aannemer: CFE – Interbuild 
ingenieur: technum tractebel Engineering 
GDF SUEZ
Space management: l.o.G.

zicht naar buiten. De werkruimte is onderverdeeld in 
50% open space, waar 70% van het personeel werkt, 
en 50% halfopen kantoren met scheidingswanden op 
halve hoogte. De verschillende ruimten wisselen elkaar 
af in de lengte van de bouwlaag. Het flex office-prin-
cipe wordt niet toegepast behalve voor medewerkers 
van wie de activiteit een aanwezigheidsgraad van min-
der dan 50% vereist. Deze medewerkers hebben geen 
eigen werkplek meer. 
Ter hoogte van de uiteinden van de H op elke verdie-
ping werd voorzien in een reeks sociale inrichtingen: 
de onmisbare coffee corner met zetels die uitnodigen 
tot informeel werkoverleg, de ‘bubbles’ voor vertrou-
welijke telefoongesprekken en de gesprekstafels voor 
vier personen in open versie of bubbleversie. Al deze 
werkruimten en vergaderzalen zijn uitgerust met 
muurschermen om documenten te delen of presen-
taties te geven door er een laptop op aan te sluiten. 
Kwestie van mee te zijn met de ‘zero paper’-trend.

Benedenverdieping voor diensten
In het huidige gebouw is de hele benedenverdieping 
beschikbaar gesteld voor diensten: een bedrijfsconciër-
ge die beheerd wordt door Ekivita biedt een gevarieerd 
dienstenaanbod en mogelijkheden tot kleine aanko-
pen; de catering met een cafetaria voor sandwiches en 
kleine gerechten (dagelijks verse soep voor iedereen), 
aangevuld met een klassiek restaurant (Aramark) dat 
kiest voor een inrichting met vele en gevarieerd aan-
geklede gezellige hoekjes om het kantine-effect te ver-
mijden. Dit momenteel overdadige dienstenaanbod is 
in feite afgestemd op de 3.100 mensen die er na de 
voltooiing van fase 2 zullen ontvangen worden. Het feit 
dat de Noordwijk vrij ver verwijderd is van het horeca-
aanbod in het stadscentrum of in gezelligere wijken, 
verantwoordt het omvangrijke interne aanbod.
Op de benedenverdieping zal de huidige tijdelijke 
receptie verdwijnen en vervangen worden door een 
ruimer gedimensioneerde en imposantere gemeen-
schappelijke inkomhal in het aangrenzende gebouw 
dat nu nog in opbouw is.

Duurzame ontwikkeling
Het luik ‘sustainability’ verdient op zich eigenlijk al 
een (lang) artikel en we zullen er in onze volgende 
Profacility-editie zeker op terugkomen. Voorlopig wij-

zen we u gewoon op de toegepaste technologieën: 180 
boringen met een diepte van 100 m voor fase 2 van 
het project, de grootste Belgische realisatie voor wat het 
toepassen van aardwarmte betreft; 500 zonnepanelen 
op het dak; gratis nachtkoeling; driedubbele beglazing; 
condensatieketels; verhoogde luchtdichtheid; LED-
verlichting; aanwezigheidsdetectie; intelligente liften; 
terugwinning van regenwater; selectieve sortering van 
het afval; spaarzame sanitaire installaties; gebruik van 
biologische en seizoensgebonden ingrediënten voor de 
catering; vervanging van 450 individuele printers door 
een honderdtal multifunctionele printers; toekomstig 
verbruik van primaire energie beperkt tot 95 kWh/m2/
jaar, hetzij slechts een derde van het gemiddelde ver-
bruik door kantoren met klimaatregeling in België.

Het belang van perceptie 
Natuurlijk licht voor iedereen, de mogelijkheid om een 
raam te openen in elk kantoor zelfs als het ‘niet nodig’ 
is, de bijna zekerheid dat men niet op de lift hoeft te 
wachten, een gelijk afwerkingsniveau voor iedereen, 
meer dan voldoende ruimte in de ‘informele zone’, 
vast tapijt zodra men uit de liften stapt (die verzameld 
worden in een technische schacht om de doorstroming 
te bevorderen) in plaats van marmer... Het zijn alle-
maal voorbeelden van elementen die inspelen op de 
perceptie en in het bijzonder op de psychologie van de 
gebruikers. Al deze elementen maken van dit gebouw 
een rustige, aangename werkplek omdat het praktisch 
en akoestisch comfortabel is ingericht en een grote 
sereniteit uitstraalt.
Naar de dragers van dit project moeten er nog tal van 
elementen die bijdragen tot de voldoening worden aan 
toegevoegd: zo werd het project uitgevoerd in over-
eenstemming met de visie van 2008 maar eerder dan 
gepland, tot de volledige tevredenheid van de gebrui-
kers, en met een besparing van 20% dankzij de presta-
ties van het gebouw en de schaaleffecten die verkregen 
werden door van dertien vestigingen naar één vestiging 
te verhuizen.
“Het feit dat we veel eerder dan gepland op dezelfde 
plaats kunnen werken, is een voordeel” zegt Jean-Louis 
Samson. “Er ontstaat een nieuwe teamgeest als gevolg 
van de fusie, de liberalisering en het feit dat we effi-
ciënter kunnen werken in een nieuw, energiezuinig 
gebouw…  Dat maakt het allemaal zo zinvol”. n

Mobiliteitsplan
het project gaat ook 
gepaard met de invoering 
van een mobiliteitsplan: 
we verwijzen hiervoor 
naar het interview met 
Vincent Fantoli, hoofd 
BEEI human resources 
hQ & real Estate/
logistics bij GDF Suez 
in Profacility Nr. 28 
(alle artikels kunnen 
gedownload worden op 
www.profacility.be/biblio).
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De directieverdieping is uitgerust met een zaal voor ‘Immersive telepresence’ van Cisco. Volgens de teleconferencinggebruikers is het effect van de projectie op schaal 
1:1 van het beeld van de gesprekspartners op afstand, die zich in een omgeving met identieke voorzieningen bevinden, verbluffend realistisch.

of het nu gaat om een grote of kleine vergaderzaal, dankzij de alomtegenwoordige muur-
schermen kan men gezamenlijk digitale documenten bekijken. De trend van de ‘zero paper’-
burelen is al goed ingeburgerd…

De ruimtelijke organisatie van het grote restaurant biedt verschillende ruimten en inrichtingen die evenveel verschillende sferen creëren, om het kantine-effect te 
vermijden en om een gezellige omgeving aan te bieden, aangepast aan de individuele wensen en omstandigheden.

met deze bedieningspanelen, die bewust buiten de koker van 
de acht liften geplaatst werden, kan men aangeven naar welke 
verdieping men wil gaan. Vervolgens kiest het systeem de 
dichtstbijzijnde lift en kondigt het deze lift aan met een letter. 
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in Brussel  implementeert 
het studie- en adviesbureau 
ProcoS een nieuwe 
werkomgeving voor de 
medewerkers van  het 
hoofdkantoor van  Philips 
Belux.  Daarmee zet het 
elektronicabedrijf de 
filosofie van  Workplace 
innovation (WPi) in eigen 
rangen consequent door. 
De nieuwe  werkomgeving 
beantwoordt helemaal aan 
de Philips-experience, met 
een creatieve touch als 
aangename particulariteit.

Door de snelle opkomst van ICT 
ondergaan werkomgevingen in 
ijltempo een metamorfose. Kan-

toren zijn allesbehalve out, ook al voor-
spelde trendwatcher in sociale ontwik-
kelingen, Alvin Toffler aan het einde van 
de 20ste eeuw de komst van ‘the electronic 
cottage.’ Wonen, werken en vrije tijd zou-
den in zijn visie in één ruimte zijn geïnte-
greerd. Maar dat is vandaag zeker niet het 
geval. Telewerken mag dan een wijdver-
breid fenomeen zijn geworden, kantoren 
bestaan nog steeds. Alleen klinkt harder 
de vraag: welke eisen stelt de ‘nieuwe 
economie’ aan kantoorgebouwen? Wat is 
de boodschap die het moderne kantoor 
moet uitstralen? Wie het kantoor van Phi-
lips in Brussel op de zesde verdieping bin-
nenloopt, voelt zich steevast omarmt door 
de warme charme van een inspirerende  
werkomgeving. 

Health and wellbeing op de werkplek
En dat is precies wat Philips, als wereldlei-
der in Health and Wellbeing oplossingen, 
voor ogen had voor zijn medewerkers. 

Workplace Innovation (WPI) is een Philips 
programma dat gestart is in 2005 en wordt 
geleid door Philips Corporate Real Estate, 
IT en HR. De doelstelling is de huidige 
inrichting van de Philips kantoren omvor-
men tot een inspirerende ‘state of the art’ 
werkomgeving waarbij het ondersteunen 
van de werkprocessen centraal staat. 

Daarbij is de werkomgeving meer flexi-
bel en stelt ze de medewerkers in staat 
om meer creatief, geïnspireerd en pro-
ductiever te werken. Ron Blanken, Vice-
President Philips Corporate Real Estate: 
“Hoe kunnen we in onze werkomgeving 
beter gebruik maken van beschikbare 
gebruiksvriendelijke technologieën? Dat 
was voor ons de vraag. In dit plaatje is WPI 
een voornaam onderdeel. We willen in 
onze kantoren een jonge en frisse Philips-
beleving. Noem het de corporate branding 
waarbij bovendien onze producten perfect 
passen in een omgeving waar mensen 
samenwerken. We zijn ons bewust van de 
diversiteit in cultuur binnen onze wereld-
wijde organisatie. Daarom laat onze cor-

PUBLI-VIEW

Het gebruik van hout op de vloer en verlaagd plafond creëert een warme en huiselijke sfeer.

PROCOS Group
Ontwerp van een Philips -experience
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porate WPI policy aan de consultants toe 
om creatief om te gaan met lokale ele-
menten zolang dit binnen de guidelines 
past. Dit is in Brussel zeker geslaagd.” 

Eigenheid versus globaliteit
“En die lokale culturele inbreng is voor 
de medewerkers zeer belangrijk”, weet 
Jos Duchamps, gedelegeerd bestuurder 
van PROCOS. “In Brussel zie je warme 
tinten op de wanden. De blanke beplan-
king tegen plafonds doorheen het kantoor, 
genereert een bijna huiselijk en gerust-
stellend gevoel. In het hoofdkantoor van 
Philips  Portugal in  Lissabon, het project 
dat PROCOS in 2010 uitvoerde,  zie je een 
duidelijke link naar de Atlantische Oceaan, 
die voor de inwoners van Lissabon zeer 
belangrijk is.” 

of medewerkers zomaar in het WPi-
verhaal stappen?
“Binnen het ‘change management’ pro-
gramma hebben we daar heel zorgvuldig 
over gecommuniceerd en de medewer-
kers geïnformeerd over wat zou komen. 

De Philips verlichting en technologie werd in het ontwerp geïntegreerd.

ProcoS GroUP 
Jan Blockxstraat 1

2018 Antwerpen
TEL 0032 (0)3 242 94 60
FAX 0032 (0)3 248 73 58

procos.belgium@procosgroup.com
www.procosgroup.com

PROCOS Group
Ontwerp van een Philips -experience

Dat schept vertrouwen en medeverant-
woordelijkheid”, zegt Jan Pauwels, Faci-
lity and Real Estate Manager van Philips 
BeLux. De nieuwe werkomgeving slaat 
aan bij de werknemers ondervindt Pau-
wels. “Voor oudere werknemers was het 
wel even wennen, maar je merkt dat ze 
een nieuwe werkomgeving ontdekken. 
Jongere medewerkers pikken het meteen 
op en veroveren bijvoorbeeld gemakke-
lijker de touch down-werkplekken. Of dit 
Belgisch is weet ik niet. Het belangrijkste 
is dat mensen elkaar vinden en vooral dat 
ze samenwerken.”

In elk geval  beantwoordt de nieuwe  wer-
komgeving aan de verwachtingen van Phi-
lips. De werkomgeving  is niet alleen een 
plek van health- en wellbeing, maar tege-
lijk ervaart de bezoeker Philips technolo-
gie: van slimme lichtarmaturen, geavan-
ceerde telecommunicatie, tot de Philips 
Saeco koffiemachines. Het hout, de kleu-
ren, het frisse meubilair en het fantastisch 
uitzicht op de Brusselse metropool is 
mooi meegenomen. 
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Geen ruimte 
voor improvisatie  
toen farmareus Baxter besloot om het personeel van zijn vestigingen in 
Nijvel (r&D) en Brussel (Sales & Marketing en ondersteunende functies op 
Belgisch en Europees niveau) te reorganiseren, viel zijn keuze op het Parc 
de l’alliance in Eigenbrakel. Bij deze keuze werd elk operationeel aspect 
minutieus onderzocht om de continuïteit van de activiteiten te garanderen. 

n  Bruno Hoditte

DOSSIER  I  BAXTER EuROpE, HOOFDKANTOOR EIGENBRAKEL  I

de dynamische Facility Manager 
Vivi Van dal benadrukt dat er bij 
Baxter veel aandacht besteed 
wordt aan de werkomgeving.

In juni 2010 verhuisde Baxter Europe naar zijn 
nieuwe hoofdkantoor in het Parc de l’Alliance in 
Eigenbrakel. Baxter besloot de activiteiten van 

zijn vestigingen in Nijvel en Brussel te centraliseren, 
voornamelijk om een geavanceerde infrastructuur met 

moderne en uiterst gespecialiseerde voorzieningen te 
creëren en de infrastructuurkosten te optimaliseren 
door het aantal Belgische vestigingen van drie naar 
twee te brengen. 
Het idee om de twee vestigingen samen te voegen ont-
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de laboratoria zijn uitgerust met 
afzuigkappen die de lucht voor-
verwarmen die wordt ingeblazen 
in de parking en het magazijn. 

stond al heel vroeg, met een betere synergie tussen 
R&D en Marketing in het achterhoofd. 

Human resources met een hoge 
toegevoegde waarde
Facility Manager Vivi Van Dal geeft ons meer uitleg 
over het kernidee van de reorganisatie: “In de farma-
ceutische sector en vooral bij Baxter komt het woord 
‘human resources’ volledig tot zijn recht. Elke mede-
werker heeft een enorme toegevoegde waarde. Het 
was dan ook heel belangrijk voor ons dat er reke-
ning gehouden werd met de verwachtingen van al 
onze collega’s. We hebben zo nauwkeurig mogelijke 
geografische criteria gesteld om de meest geschikte 
locatie voor iedereen te vinden. In dat kader heb-
ben we een geografische studie gevoerd op basis van 
de postcode van de woonplaats van al onze werk-
nemers, met uitzondering van de verkopers die 
sowieso veel op de baan zijn. Tijdens onze zoektocht 
hielden we ook rekening met het criterium mobiliteit 
en de beschikbaarheid van parkeerzones. Bovendien 
moesten we ons door de aard van onze activiteiten 
kunnen vestigen in een zone waar onderzoeksla-
boratoria toegestaan zijn. Op basis van die criteria 
kwamen de gemeenten Louvain-la-Neuve, Waterloo 

en Eigenbrakel in aanmerking. Uiteindelijk hebben 
we gekozen voor het Parc de l’Alliance in Eigenbra-
kel, ontwikkeld door NV Parc de l’Alliance, een joint 
venture tussen AG Real Estate Development en Axa 
Belgium”.

De move personaliseren
Het was van wezenlijk belang dat het personeel vanaf 
het begin betrokken was bij het reorganisatieproject 
in het Parc de l’Alliance. “We wilden een project ont-
wikkelen dat mensen samenbracht” zegt Vivi Van 
Dal, wat communicatieverantwoordelijke Vincent 
Vanwijnsberghe bevestigt. “We hebben dit project 
intern de naam ‘Moving On’ gegeven. We hebben 
verschillende keren een intern magazine over het 
project gepubliceerd en een webcam geïnstalleerd in 
het gebouw aan de overkant, zodat het personeel de 
werken in real time kon volgen via het intranet. Op 
schermen aan het onthaal en in de omgeving van de 
cafetaria’s werden beelden van de werf getoond”. 
Er werden ook twee evenementen georganiseerd in 
het kader van de voorbereiding van de verhuizing 
voor het personeel van de twee vestigingen om een 
gemeenschappelijke dynamiek te creëren en gewoon 
om de toekomstige collega’s te leren kennen. In juni 
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Belangrijke werkgever in Wallonië

Baxter heeft 2.200 medewerkers in België en is gevestigd in Lessen, waar de groep een belangrijke 
productie-eenheid heeft, die onder meer uit plasma bereide geneesmiddelen en producten voor de 
behandeling van nierdialyse maakt, en een europees distributiecentrum heeft. Het onderzoek- en 
ontwikkelingscentrum en de hoofdzetel van Baxter Belux bevinden zich in eigenbrakel. Baxter behoort 
tot de top 10 van de Waalse werkgevers in de privésector en is tweede in de provincie Henegouwen. 
Baxter is ook het tweede grootste Amerikaanse bedrijf in Wallonië, alle sectoren bij elkaar genomen.

2009 werd een teambuildingactiviteit georganiseerd 
in de buurt van het Parc de l’Alliance. In december 
zag het personeel van de twee vestigingen elkaar 
weer voor een christmas dinner. 
Door regelmatige vergaderingen met de heads of 
office kon er permanent top-down gecommuniceerd 
worden met maximaal vijftien personen, kwestie van 
efficiënt te blijven. Deze vergaderingen vonden plaats 
van bij de voorbereiding tot de eigenlijke verhuizing 
om informatie te geven over de locaties, beslissingen 
te nemen over de voorzieningen en kleuren,... Het 
kernidee was om de move te personaliseren. 

De betrokkenheid van het personeel
Tussen juni 2009 en maart 2010 werden drie clean 
up days georganiseerd. Het enthousiaste personeel 
gooide toen maar liefst achttien ton papier weg.
“Om ervoor te zorgen dat het personeel zich door het 
project aangesproken zou voelen, hebben we onze 
medewerkers regelmatig geraadpleegd door peiling-
en te organiseren via het intranet van het bedrijf” gaat 
Vivi Van Dal verder. “Deze peilingen werden zeer 
goed gevolgd. Zo hebben we een enquête gevoerd 
naar het belang van een bedrijfsrestaurant, wat niet 
in Nijvel maar wel in Brussel bestond. Een andere 
enquête die we bij ons personeel afgenomen hebben, 
had betrekking op de keuze van de vervoersmidde-
len om de vestiging te bereiken. Op basis van deze 
peiling hebben we besloten om een shuttlebus in te 
voeren, die tijdens het spitsuur om het kwartier van 
en naar het station van Eigenbrakel rijdt. We heb-
ben ook een wedstrijd georganiseerd voor de keuze 
van de namen van de verschillende vleugels en ver-
gaderzalen in de nieuwe vestiging van het Parc de 
l’Alliance. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Da 
Vinci en Mercator als naam voor de twee vleugels 
van het gebouw”.

Mercator en Da Vinci
De vleugel Da Vinci (0+2), de linkervleugel van het 
gebouw, omvat het Europese Onderzoek- en Ont-
wikkelingscentrum, terwijl in de rechtervleugel Mer-
cator (0+3) de commerciële diensten, marketing en 
de Belgische en Europese ondersteunende functies 
ondergebracht zijn. Op de benedenverdieping van 
Mercator bevinden zich het hoofdonthaal, het post-
lokaal, het meeting center met tien vergaderzalen en 
een trainingzaal. Op de kelderverdieping is er ook 
nog een fitnessruimte met sanitaire voorzieningen.

De vleugel Da Vinci is de grootste en telt drie niveaus. 
Daar bevinden zich de nieuwe specifieke installaties 
van het Onderzoek- en Ontwikkelingscentrum en de 
kantoren van de R&D-medewerkers. De inrichting 
van hoogtechnologische laboratoria in een gebouw 
met gebogen vormen, dat oorspronkelijk bestemd 
was voor kantoren, was een grote technische uitda-
ging voor het projectteam. 
In de opslagplaats van 1.250 m² op de kelderverdie-
ping liggen de voorraad grondstoffen en de beno-
digdheden voor de R&D-afdeling. Naast de opslag-
hal werden grote klimaatkamers – de grootste van 
Europa – ingericht. In die kamers wordt de stabiliteit 
van de producten getest.

Verdiepingen, dual offices en bubbles 
Elke verdieping beschikt minstens over een verga-
derzaal en een bubble, soms meerdere. De assisten-
ten en niet-managers hebben een lokaal op de ver-
dieping terwijl de managers met twee een kantoor 
delen, zonder scheidingswand. De privékantoren 
zijn voorbehouden aan de directeurs en het senior 
management. Dit betekent dus dat er maar drie soor-
ten kantoren zijn. 
Wat het technologische aspect betreft, is het gebouw 
uitgerust met wat intussen de norm geworden is: 
voice over IP voor telefonie, ecologische verlichting 
die automatisch in- en uitgeschakeld wordt met 
behulp van licht- en bewegingssensoren, verzorgde 
isolatie, warmteterugwinning op de ventilatie voor 
de verwarming van de parking en de opslagplaats... 
En dankzij de hoge ramen kan men maximaal profi-
teren van het daglicht. 
Het gebouw Da Vinci beschikt over specifieke 
voorzieningen die verband houden met de R&D-
activiteiten: strikte toegangscontrole, ruimten met 
klimaatregeling die 50% minder energie verbruiken 
dan in Nijvel, en hoogperformante afzuigkappen 
(60.000 m³/u) die 30% efficiënter zijn dan in Nijvel 
en waarvan 90% van de calorische energie terugge-
wonnen wordt voor de voorverwarming van de bin-
nenkomende lucht!
Er worden ook wasserij-, naai-, carwash- en foto-
ontwikkelingsdiensten aangeboden om het even-
wicht tussen het privé- en beroepsleven te bevor-
deren. Al deze diensten bewijzen dat Baxter grote 
inspanningen levert om een hoogkwalitatief niveau 
te behouden wat de werkomgeving van zijn werkne-
mers betreft. n
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Wie onderzoek en ontwikkeling zegt, zegt ook beveiliging met 
toegangscontrole in de inkomhal van het Mercatorgebouw.

de ontvangstruimte in het Mercatorgebouw. op het videodisplay worden 
de Baxter-nieuwigheden voorgesteld, afgewisseld met bedrijfsberichten.

eén van de zeven vergaderzalen in het Meeting center. 
de bemeubeling is comfortabel, sober en functioneel.

elke verdieping beschikt over een 
vergaderzaal met kwaliteitsvol meubilair.

Het Parc de l’Alliance geniet een optimale ligging vlakbij het station van eigenbrakel, 
de Brusselse ring en de luchthavens van Charleroi en Zaventem. 
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Baxter Europe, site Parc de l’alliance

totale oppervlakte:15.800 m2

Kantoorruimte: 6.000 m2

laboratoria: 6.250 m2

technische ruimte:2.074 m2

opslagplaats: 1.540 m2

Werkposten: 535 (maximum)

capaciteit van de verdiepingen: ± 70 personen
twee bubbles (minimum) per verdieping, ofwel 
met klassiek kantoormeubilair ofwel met drie 
zetels

overdekte parking (voor het personeel): 
377 auto’s
Externe parking (voor bezoekers): 25 auto’s

Meeting center 
• 7 vergaderruimtes
• 1 ruimte voor telemeetings (uitgerust voor  
 videoconferenties)
• 1 directiekamer
• 1 ViP-ruimte (directiekamer en ViP-ruimte zijn  
 aanpalend; een verplaatsbare scheidingswand  
 maakt het mogelijk om een vergaderzaal te  
 creëren voor 40 personen)

Betrokken partijen
Eigenaar en ontwikkelaar van de site: Parc de 
l’Alliance NV (joint venture 50/50 AXA Belgium – 
AG Real estate development)
architect: Groep Sigma
immobiliënadviseur: dtZ (damien Lombard)
Studiebureau Stabiliteit en techniek: 
VK engineering
 www.profacility.be/VK 
landschapsarchitect: tijdelijke onderneming 
AWP+e en Gei Génie Civil NV
controlebureau en veiligheidscoördinator: 
SeCo SC
algemene aannemer: entreprises Koeckelberg NV
landschapsaannemer: Krinkels NV
Vastgoedadviseur: dtZ (damien Lombard)
Meubilair: Kinnarps
 www.profacility.be/kinnarps

   ontdek de volledige fotogalerij van deze repor-
tage op www.profacility.be/biblio via de pagina 
met dit artikel.
Publicatie op 22/05/2011. de artikelen staan 
gerangschikt volgens verschijningsdatum met 
de recentste artikelen vooraan.

Gemeenschappelijke waarden

Voor het beheer van de cateringruimte deed Baxter een beroep op Sodexo. deze keuze werd sterk beïn-
vloed door het concept Be… (Born of evolution) van Sodexo, dat nauw aanleunt bij het concept BeWell@
Baxter dat de medewerkers aanmoedigt om gezond te eten, in vorm te blijven en het milieu te respecte-
ren. Het concept Be… kenmerkt zich door een hoge culinaire en voedingskwaliteit, gezelligheid en een 
duurzame aanpak, waarbij er permanent geluisterd wordt naar de gebruikers. de maaltijden worden 
on site bereid, het gebruik van wegwerpmateriaal is verboden en er staan alleen seizoensgroenten op 
het menu. er worden eveneens specifieke acties gevoerd in het teken van kankerpreventie, de gevaren 
van overgewicht,… Het cafetaria vangt het personeel van de twee gebouwen op zodat de medewerkers 
verplicht zijn om een minimale pauze ver van hun bureau te nemen, waar eten trouwens verboden is! 
Net zoals het ook verboden is om te roken in het gebouw of in de hal. 

v.l.n.r.:
Het cateringconcept Be… 
van Sodexo schrijft zeer 
hoge kwaliteitscriteria voor.

de frisse kleuren die gekozen 
werden voor het cafetaria, 
springen in het oog.

   ontdek de volledige fotogalerij van deze repor-
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Het Tip Ton-project van Vitra werd in 2009 opgestart vanuit het besef dat moderne 
educatieve inhoud en dynamische leeromgevingen nieuwe meubelen vereisen. 
Het resultaat is de Tip Ton stoel naar een ontwerp van Barber & Jay Osgerby, een 
kunststofstoel uit één stuk met voorwaartse neiging. De naam van de stoel zinspeelt 
op de kenmerkende dubbele zitervaring. De Tip Ton kantelt vanuit de rustpositie naar 
voren tot de persoon die op de stoel zit een bepaald punt bereikt en de stoel zachtjes 
in de voorwaartse zithouding belandt. Deze nieuwe zithoudig trekt het bekken en de 
ruggengraat recht en stimuleert de bloedsomloop. Met de Tip Ton is deze dubbele 
zithouding voor het eerst verkrijgbaar als een kosteneffectieve en duurzame stoel 
uit kunststof. Zijn bijkomende pluspunten, nagenoeg onverwoestbaar en 100% 
recycleerbaar, maken deze stoel heel aantrekkelijk voor scholen, bibliotheken en 
cafetaria’s.
Design Edward Barber & Jay Osgerby
      www.vitra.com

De tafel Timetable Shift combineert het principe van de klaptafel in de standaardversie met de structuur 
van de vergadertafels uit het Logon-gamma van Wilkhahn. In deze versie is het dubbele frame onder het 
tafelblad verbonden met een U-vormig aluminium profi el. Het fungeert ook als royaal kabelkanaal voor 
elektriciteitsleidingen. Het tafelblad is met sterke scharnieren verbonden aan het frame en kantelt naar 
boven. Met een gebruiksvriendelijke trekstang kan de tafel in horizontale of verticale positie vergrendeld 
worden. Het tafelblad is verkrijgbaar in verschillende breedtes en dieptes. Deze polyvalente tafel kan dus 
als werktafel of conferentietafel gebruikt worden. Met het blad naar boven gekanteld kunnen de tafels naast 
elkaar geplaatst worden in een kleine ruimte en zijn de kabels in het aluminium profi el vlot toegankelijk.
Design Andreas Störiko
      www.wilkhahn.be/timetable

Scherp design, makkelijk confi gureerbaar, uitbreidbaar met slimme accessoires, is de 
B.Long bench in alle opzichten gemaakt voor het kantoor van nu. Geïnspireerd op de 
aloude boerentafel, is hij gastheer voor de uiterst mobiele, fl uctuerende werkvormen in 
de economie van vandaag. Met zijn minimale footprint biedt hij niet alleen maximale 
jobsatisfaction aan de medewerkers, maar ook maximale effi ciëntie inzake rationeel 
gebruik van dure vierkante meters. 
Pami won de iF Product Design Award met de B.Long!
      www.pami.be

  Dynamisch zitten

Flexibel en praktisch

Minimale footprint, maximale effi ciëntie

TipTon

Timetable Shift

B.Long
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Chassis
Vernieuwend, universeel en mooi

De naam zegt het al: het productieproces van de stoel Chassis is rechtstreeks geïnspireerd op de Space Frame-
technologie die in de autosector toegepast wordt. De structuur werd uit één stuk dunne plaatstaal ‘diepgetrokken’ 
en is zeer sterk en duurzaam. De stoel heeft vier poten die gelast werden op geïntegreerde voetstukken. Dit 
bouwprincipe combineert gecontroleerde elasticiteit, duurzaamheid en minimalistische precisie met een effi ciënt 
en elegant productieproces. De stoel Chassis is per vier stapelbaar en heeft een gewicht van amper 5,4 kg. 
Bovendien zijn de onderdelen volledig recycleerbaar! Door zijn design, comfort en stevigheid is de stoel Chassis 
ideaal voor de inrichting van bedrijfsrestaurants, vergaderzalen en werkplaatsen maar ook van ontspannings- en 
uitwisselingsruimten.
Design Stefan Diez 
      www.wilkhahn.be/chassis

40   Profacility MaGaZiNE Nr. 30 MEi 2011

390_PFY030showroom.indd   40 10/05/11   10:48



U.Form. Krachtige, sobere lijnen. Stijlvol vormgegeven. 
Minimalistisch, maar met de flexibiliteit van een modulaire 
werkplek. Dus ook voor een persoonlijke touch is er alle 
ruimte. Concentreren, co-werken, brainstormen,... Deze 
multifunctionele werkplek is uitgerust voor de modernste 
datatechnieken en communicatietools, en heeft tal van 
opbergmogelijkheden. U.Form geeft je persoonlijkheid de 
ruimte die ze verdient.
      www.pami.be

In de visie van ontwerper Ben van Berkel, van het internationaal architectenbureau UN 
Studio, stimuleert een kwalitatieve omgeving het geestelijke en lichamelijke welzijn 
van de gebruikers. Mensen communiceren immers op verschillende manieren en het 
ontwerp van de SitTable ondersteunt dit. De SitTable doet denken aan de tafel als sociale 
ontmoetingsplaats, maar breidt dit tegelijkertijd uit door een mix aan functies mogelijk 
te maken. Als leestafel in bibliotheken, als werk- en relaxplek in vliegveldlounges, in 
wachtkamers, op scholen... De SitTable heeft een hybride vorm, die het beste van twee 
meubelstukken combineert. Het hoogwaardig productontwerp creëert een heel eigen en 
nieuwe wereld voor zijn gebruikers, en zet hen aan het denken dat de ruimtelijke organisatie 
ook anders kan! 
Design UNStudio, Ben van Berkel
      www.sv.be

Deze nieuwe collectie van inbouwspots weerspiegelt perfect waar Wever & Ducré voor 
staat: architecturale verlichting.  De Cocoz reeks, uitgevoerd in wit of zwart en rond of 
vierkant, is afgewerkt met een discreet accent in goud of chroom. De mogelijke lamptypes 
zijn LED’s, halogeenlampen en halogeen-metaaldamplampen. Om te beantwoorden aan de 
noden van onze tijd brengt Wever & Ducré ook de Cocoz Eco op de markt: een energiezuinig 
verlichtingstoestel uitgerust met spaarlampen. Deze reeks is gericht op de projectmarkt: 
hotelketens, kantoorgebouwen, winkelcentra...
Design Frank Janssens
      www.wever-ducre.com

Aan tafel!

Zuinig en ‘licht’

SitTable

Cocoz

Personal touch 
U.Form
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1. Duo werkplekken
2. Individuele werkplekken
3. Zit/sta werkplekken
4. Vergaderhoek
5. Coffee corner

gelijkvloers 

6. Individuele bureaus
7. Informele vergaderhoek
8.  Vergaderzaal
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Wie regelmatig de Brusselse ring neemt, heeft zeker al ter hoogte van afrit 9 de showroom 
van Kinnarps Belgium opgemerkt. Sinds vorig jaar torent er een verticaal volume uit boven het 
bestaande gebouw. in dit nieuw bedrijfscomplex opent op 17 juni 2011 één van de eerste tien 
Belgische Smart Work centers, een Privé Publieke Samenwerking van  privé-investeerders en 
het Waalse Gewest.

Smart working is de nieuwste trend 
binnen Het Nieuwe Werken, waarbij 
“presteren” losgekoppeld wordt van 

tijd en plaats. Bij Smart Working wordt er 
niet langer vanuit gegaan dat men enkel in 
een klassieke kantooromgeving goed kan 
presteren. Het resultaat dat behaald wordt, 
is belangrijk, niet de manier waarop. 

Technologische en maatschappelijke ont-
wikkelingen zijn de motor van Het Nieuwe 
Werken. Enerzijds maken de nieuwste evo-
luties op vlak van IT het mogelijk om altijd 
en overal te werken, weg van het klassieke 
kantoor, anderzijds nopen de socio-eco-
nomische ontwikkelingen werkgevers en 
zelfstandigen om gebruik te maken van 
bijvoorbeeld een Smart Work Center. Het 
dichtslibben van de wegen bijvoorbeeld. 
De tijd die wordt doorgebracht in de auto is 
voor het grootste gedeelte verloren tijd of 
tijd die we op  andere momenten moeten 
compenseren. Eén van de oplossingen om 
het fileleed te reduceren is de werkdag te 
beginnen vóórdat men in de auto stapt. Dit 
kan thuis, maar dit kan ook in een Smart 
Work Center in de buurt, waar alle voorzie-
ningen aanwezig zijn om efficiënt te kun-

Smart Work Center Wemmel (Brussel) 
gaat op 17 juni van start

PUBLI-VIEW

6. Individuele bureaus
7. Informele vergaderhoek
8.  Vergaderzaal
 

nen werken zonder dat men daarbij fysiek 
aanwezig moet zijn op kantoor. En het is 
nog beter voor het milieu ook.

Het fileprobleem is zeker niet de enige 
reden om na te denken over Het Nieuwe 
Werken in de vorm van Smart Work Cen-
ters. Kostenbesparing en efficiënt omgaan 
met beschikbare vierkante meters is min-
stens zo belangrijk. Gebruik van een Smart 
Work Center kan namelijk financieel ook 
zeer aantrekkelijk zijn voor de bedrijfs-
voering. Wanneer een bedrijf groeit, moet 
er meer personeel aangetrokken worden. 
Een bedrijfsleider die op dat moment geen 
investeringen in nieuwe huisvesting kan 
doen voor zijn personeel, kan ervoor kie-
zen zijn medewerkers onder te brengen 
in Smart Work Centers. Liefst dicht bij de 
woonplaats van deze medewerker(s) of op 
de route richting klanten. 

In een Smart Work Center huur je een flex-
werkplek per uur, per dag, per maand of op 
jaarbasis (prijzen zijn degressief). Naarge-
lang het aanbod van de aanwezige dien-
sten, zoals internet, printen, faxen, verga-
derruimte, parking, enz., zullen de Smart 

Work Centers verschillende ’ratings’ krij-
gen (2-sterren, 3-sterren, enz.). Het Smart 
Work Center Wemmel is momenteel het 
enige complex gelegen aan de Brusselse 
Ring, wat een bijzonder interessante lig-
ging is voor iedereen die de hemeltergende 
files op de ringweg wil ontlopen. Edouard 
Kint van het Smart Work Center Wemmel 
geeft aan ”smart” nog een andere beteke-
nis: een leuke, bijna gezellige werkplek, die 
best huiselijk mag aanvoelen. Foto’s aan 
de muur, tapijt in vrolijke kleurtjes, stof-
fen lampenkappen, zithoekjes, enz, zijn 
een aantal elementen die terugkomen in 
de inrichting. Op het gelijkvloers zijn er 
duo werkplekken, de ”werksofa” Le Mur, 
vergaderhoekjes en een coffee corner. Een 
grotere vergaderzaal is er op de eerste ver-
dieping, naast een aantal individuele werk-
plekken. Op de tweede verdieping bevindt 
zich de volledig uitgeruste seminarieruim-
te. Lunchen kan in de cafetaria op de derde 
verdieping, mét aanpalend zonneterras. 
Het mooie zicht over de wijde omgeving 
krijgt u er gratis bovenop.

Meer info binnenkort via 
www.smartworkcenters.be of 02/456 0 456
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Gezellige zithoeken met uitzicht over de haven van Kopenhagen 
nodigen uit tot communicatie met collega’s. 

Werknemers kunnen zich overal in het gebouw nestelen om te werken 
naar eigen inzichten. Een warm welkom aan de generatie Y. 

DOSSIER  I  AllER MEDIA, KOpEnhAgEn  I
fo

to
: K

on
tr

af
ra

m
e

fo
to

: L
ar

s 
K

aa
e

fo
to

: L
ar

s 
K

aa
e

320_PFY030_Aller Media.indd   44 10/05/11   10:49



Profacility MaGaZiNE Nr. 30 MEi 2011 45

Het Aller Media hoofdkwartier 
zet een markant architecturaal 
statement in de haven van het 
Deense Kopenhagen. 

DOSSIER  I  AllER MEDIA, KOpEnhAgEn  I

Duurzaam werkplekdesign 
met focus op de gebruiker 
De ontwikkeling van een duurzaam gebouw met het oog op het beperken van de ecologische 
voetafdruk alleen volstaat niet langer. Er is nood aan het ontwikkelen van een duurzame 
werkplek en die houdt rekening met alle aspecten: de fysiek van het eigenlijke gebouw, 
de impact ervan op het milieu en de bedrijfsorganisatie, en niet in het minst de huidige en 
toekomstige werknemers. De holistische integratie van milieugerichte duurzaamheid en 
hedendaags werkplekdesign resulteert in een duurzame en motiverende werkplek met 
toekomstgerichte waarden. 

n  Eduard CoDDé
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DOSSIER  I  AllER MEDIA, KOpEnhAgEn  I

De materiaal- en kleurkeuze mikt op huiselijke gezelligheid 
en is geïnspireerd op de Scandinavische landschappen in de 
wisselende seizoenen.   fo
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Aller Media werd opgericht in 1873 en groeide 
uit tot één van de belangrijkste uitgeverijen 
in de Scandinavische landen. Het publiceert 

magazines, gedrukte boeken, luisterboeken en is actief 
met diverse internet publicaties. De nieuwe hoofdzetel 
voor Aller Media werd in het Deense Kopenhagen ge-
bouwd en groepeert de verschillende uitgeverstakken. 
PLH Arkitekter A/S uit Kopenhagen (DK) adviseerde 
de bouwheer bij het volledige proces, vertrekkend 
vanuit een behoefteanalyse via visionaire workshops 
in verbinding met de voorbereiding van het strategi-
sche bouwprogramma en het strategische werkplek-
design, alsook het gedetailleerde interieurontwerp 
voor het volledige gebouw. Aller Media werd door de 
stad Kopenhagen bekroond voor de buitengewone ar-
chitecturale kwaliteit van het gebouw.  

Geïntegreerd en duurzaam werkplekdesign
Geïntegreerd werkplekdesign houdt rekening met een 
goede verlichting, waarbij natuurlijk invallend dag-
licht de voorkeur geniet. De lay-out van de werkvloer 
houdt zowel rekening met de individuele behoeften 
van de werknemer als deze van de teams en orga-
nisatie. Dat sluit ook aandacht voor een aangename 
akoestiek in, een gezond leefklimaat met voldoende 
tochtvrije aanvoer van verse lucht en een aangename 
temperatuur. 
Geïntegreerd en duurzaam werkplekdesign resulteert 
in een belangrijke bijdrage tot het MVO van de on-
derneming, stimuleert de interactiviteit en communi-
catie, trekt jong talent aan en versterkt de trouw aan 
het bedrijf bij de werknemers als verzekering op de 
toekomst voor het bedrijf. Flexibiliteit van de werk-
plek en kostenbeheer zijn bijkomende lange termijn 
voordelen. 

Gebruikersgericht
De Aller Media hoofdzetel is ontworpen vanuit de 
gebruikers en hun werkzaamheden. Het relatief open 
interieurontwerp sluit aan bij de organisatie en wer-
kingsprocessen, terwijl de beschikbare ruimte tevens 
zeer flexibel bruikbaar is. De indeling van de werk-
vloeren kan snel worden aangepast in functie tot nieu-
we noden die kunnen ontstaan door de dynamische 
ontwikkeling van de uitgeverij als organisatie en als 
producent van publicaties. 

De werkplekken zijn aangepast aan de persoonlijke 
verwachtingen van de gebruikers en expliciet gericht 
op meer samenwerking en communicatie. Dat resul-
teert in een gevarieerd interieurdesign met zeer uiteen-
lopende werkplekvormen. Het meest opmerkelijk zijn 
de gezellige zithoeken met uitzicht over het water en 
een soort banken, die werken in zeer uiteenlopende 
maar onconventionele houdingen toelaten; welkom 
aan de generatie Y!

Huiselijke gezelligheid
De kleur- en materiaalkeuze in het gebouw is geïnspi-
reerd op de Scandinavische landschappen in de wis-
selende seizoenen, met hun karakteristieke rotsforma-
ties, wouden, de zee en de moerassen. 
Materialen en oppervlaktetexturen zijn in sobere kleu-
ren gehouden die best aansluiten bij het hoofdzakelijk 
visuele werk van de medewerkers en zo een rustge-
vend kader scheppen voor de dagelijkse activiteiten 
binnen de uitgeverij. De kleurschakeringen wisselen 
tussen koel, zacht en warm. De golvende balustrades 
aan de naar het atrium gerichte terrassen zijn afge-
werkt met eikenhouten latten, die een zachte gloed 
uitstralen wanneer er een zacht diffuus licht overheen 
strijkt. 
De trappen en looppaden die het atrium doorsnijden 
hebben een koele en luchtige uitstraling dankzij de 
groene en witte tinten in de transparante glasvlakken 
die ze afzomen. 

Kunstintegratie 
De integratie van kunst is een ander opgemerkt ge-
geven. Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor de 
creatie van een kunstwerk dat als blikvanger in het 
centrale atrium fungeert. 
‘Tomorrows Weather’ (het weer voor morgen) is een 
installatie van lichten die de molecules in de atmosfeer 
voorstellen. De kleur van de lichten wijzigt voortdu-
rend in functie tot het voorspelde weer voor de vol-
gende dag. Om dat mogelijk te maken is er een directe 
verbinding met het Deens Meteorologisch Instituut 
die de installatie aanstuurt. De spiraalvormige instal-
latie strekt zich uit over de verschillende verdiepingen 
waar het atrium uitkijkt over het wateroppervlak. Zo 
is het kunstwerk goed zichtbaar van binnen en van 
buiten. 

Evolutie van fM t.o.v. de werkplek

In 1990 werd de focus gelegd op besparingen 
voor wat onderhoud en exploitatie van 
kantoorgebouwen betreft. op dat ogenblik namen 
de lonen 65% aandeel in de totale kosten per 
werknemer. De benodigde ruimte en IT namen elk 
10% kostenaandeel voor zich. 
In 2000 werd facility management strategisch 
en kreeg de inrichting van een aantrekkelijke 
en efficiënte werkplek de aandacht. Facility 
management had een nieuwe, dubbele 

doelstelling: kosten besparen als voorheen 
en dat in evenwicht met investeringen in een 
gebruikergerichte werkplek.
Tien jaar later wijzigen de objectieven voor 
facility management opnieuw. Vandaag wordt de 
facility manager nog steeds geacht te besparen, 
de werknemers een aantrekkelijke en gezonde 
werkplek aan te bieden en bovendien bij te dragen 
tot het positief imago van de onderneming in het 
kader van MVo.  
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Voor de koeling wordt gebruik 
gemaakt van het omringende 
zeewater.

DOSSIER  I  AllER MEDIA, KOpEnhAgEn  I

aller Media Building, betrokken partijen

Bouwheer: Carl Aller Etablissement (CAE)
Bruto oppervlakte: 18.000 m² 
Parking: 10.000 m² 
‘Partner in charge’: Steen Enrico Andersen, 
PLH Arkitekter A/S, Kopenhagen (DK) 
Project manager: Kim Ringvei (architect)
architect: PLH Arkitekter A/S, Kopenhagen (DK) 
locatie: Havneholm, Kopenhagen (DK)
Studiebureau: Søren Jensen Rådgivende Inge-
niørfirma, Århus C (DK)
Hoofdaannemer: E. Pihl & Søn A.S., Lyngby (DK)

Staalconstructie: CSK Stålindustri A/S, 
Thisted (DK)
Dakwerken: KBK Tagentreprise A/S, 
Kvistgård (DK)
interieurbouw (technische vloeren, verlaagde 
plafonds, glazen scheidingswanden): 
Lindner AG, Arnstorf (D)
Elektrische installatie, netwerkinfrastructuur 
en antennes: ABA og ABDL, Glostrup (DK)
Klimaatregeling: BMS systemet - dominus, 
Herning / Åbyhøj / Karlslunde (DK)
Bouwtijd: 2006–2009
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Vlijmscherp als een mes
De lichtjes gebogen driehoekvorm van het gebouw 
roept het beeld van een scherp lemmet van een mes 
op en zet een opmerkelijk accent op het uiteinde van 
de Havneholmen-site die zich uitstrekt in het haven-
gebied van de stad en aan twee kanten wordt ingeslo-
ten door water. 
Het gebouw wordt gedragen door een sokkel in 
graniet, waardoor een voorplein ontstaat en het ge-
lijkvloers boven het maaiveld wordt verheven. De 
gevels zijn opgetrokken in glas en Noors graniet. Het 
gebouw staat er nadrukkelijk aanwezig als een totaal 
kunstwerk waarvan elk detail minutieus is doordacht. 
Dat geldt niet in het minst voor de ecologische maat-
regelen.   
Duurzaam bouwen komt tot uiting via de integratie in 
de stedelijke omgeving om verplaatsingen van de me-
dewerkers te beperken. De vormgeving neemt afstand 
van de klassieke langgerekte kantoorgevels en kiest 
voor een compactere constructie rondom een Atrium, 
wat bijdraagt tot betere energieprestaties en een goede 
natuurlijke lichtinval op alle plekken in het gebouw. 

Het als een vleugel getekend atrium strekt zich uit 
doorheen het gebouw en opent naar de lucht en de 
zee. Op een mooie dag is het gebruik van kunstlicht 
hierdoor totaal overbodig. De verschillende niveaus 
trekken zich stapsgewijs terug zodat een zeer gevari-
eerd ruimtelijk gevoel ontstaat, wisselend van intiem 
en ingesloten tot wijd open spreidend naar het water, 
met een onbelemmerd panorama op de haven van op 
de ‘terrassen’. 
Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van het om-
ringende met zeewater. De inval van natuurlijk dag-
licht wordt geregeld door externe screens. 
Voor Steen Enrico Andersen, directeur en architect bij 
PLH Arkitekter A/S uit Kopenhagen is de uitdaging 
voor de toekomst het in lijn brengen van duurzaam 
bouwen en het ontwikkelen van een duurzame attitu-
de bij de gebruikers van die gebouwen. Bovendien is 
het belangrijk dat de duurzame visie op werkplekde-
sign zich niet beperkt tot nieuwbouwprojecten, maar 
dat evenzeer onderzocht wordt hoe bestaande werp-
lekken duurzamer kunnen gemaakt worden, dan wel 
durven te beslissen om ze te vervangen. n

VAKKUNDIG 
VERBONDEN

A.&H. MEYER
BUREAU ELEKTRIFICATIE 
OP KLANTENMAAT!
Volgens uw individuele behoeftes, combineren we producten 
uit onze zes productgroepen om uw elektrifi catie project op 
maat te realiseren. 
Al onze producten zijn makkelijk te integreren en fl exibel aan 
te sluiten door de toegepaste connectoren.
A&H Meyer en Atem verbinden zich met u volgens ons moto: 
Plug and Play!

ATEM NV/SA
Bedrijvenpark De Veert 4
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T  +32 (0)3 866 18 00
F  +32 (0)3 866 18 28
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A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8 
D-32694 Dörentrup
T  +49 (0)5265 9488-0
F  +49 (0)5265 9488-11
www.ah-meyer.de
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Electrolux 
gaat voor openheid
Bij de zoektocht naar een locatie voor haar Benelux hoofdzetel viel de 
keuze van Electrolux op een bestaand kantoorgebouw in Haren. De gron-
dige renovatie ervan stond volledig in het teken van meer openheid en een 
verbeterde energie-efficiëntie. Exode en Banimmo klaarden deze klus met 
verve.  

n  Stijn VanbiErVliEt

DOSSIER  I  ELECTROLUX, BENELUX HOOFDZETEL EVERE  I

Voor haar nieuwe hoofdzetel had Electro-
lux een dubbel doel voor ogen. Enerzijds 
moest de inrichting tot een open werkcul-

tuur bijdragen en anderzijds moest het energiever-
bruik naar beneden. Wel moest de mogelijkheid 
bestaan tot het bijbouwen van een vleugel voor 
de showroom en het uitbreiden van het maga-
zijn. Dat voor het kantoorgedeelte uiteindelijk een 
bestaand gebouw in functie van deze doelstelling-
en werd aangepast, was een bewuste keuze. Bij 
de constructie ervan in de jaren ’80 speelden de 
energieprestaties al een belangrijke rol. Er moest 
bijgevolg niet van nul worden vertrokken.

open space
Christophe Erkens, Directeur van Exode Archi-
tecture: “Waar vroeger grotendeels met afgesloten 
kantoortjes werd gewerkt, is het aantal scheidings-
wanden in het gebouw nu beperkt. We opteerden 
dus voor het open space principe. De werkplek-
ken zijn geschikt tegen de ramen die de omtrek 
van het gebouw volgen, terwijl de meetingrooms, 
break out areas, coffee corners, archiefruimte en 
het sanitair zich in de centrale zone bevinden. 
Ondanks de strakke indeling van het bureau-
gedeelte, heerst binnenin toch een aangename 
sfeer door het kleurgebruik in de centrale zone, 
de decoratie en de lichtstraten”. Ook de gebruikte 
materialen dragen bij tot de openheid. De lage 
kasten tussen de ‘eilanden’ en de glazen wanden 
van de vergaderruimtes en directiebureaus zor-
gen voor een uitstekende visibiliteit. “En wan-
neer medewerkers willen telefoneren, kunnen ze 
zich in de ‘bubble rooms’ tussen de bureaus en de 
centrale zone afzonderen. Zo wordt geluidshinder 
vermeden. Om de akoestische isolatie te verbete-
ren werd de betonstructuur met geluidsabsorbe-
rende panelen bekleed” verduidelijkt Christophe 
Erkens.

transparantie
Bij de initiële briefing was het de uitdrukkelijke wens 
van Electrolux dat het oude gebouw herkenbaar 
bewaard zou blijven. Het was dan ook meteen dui-
delijk dat transparantie het codewoord zou worden, 
niet enkel in de indeling, maar ook in de afwerking. 
Zo werden alle technische installaties zichtbaar gela-
ten. Damien Darche, projectverantwoordelijke van 
eigenaar Banimmo: “De structuur van dit gebouw 
draagt bij tot de temperatuur van de werkomgeving. 
Doordat de lucht in de holle betonelementen circu-
leert, is een open opbouw evenwel vereist. Dit ‘Ener-
gon’ principe – een erfenis van de vorige huurder – 
werd door Electrolux overgenomen”.

Energiebesparingen
Niet enkel de inrichting van het gebouw kreeg een 
facelift. Ook de energieprestaties werden aanzien-
lijk verbeterd. Een ‘milieuvriendelijk’ gebouw heeft 
namelijk zowel een positieve impact op het imago 
van het bedrijf als op de energiekosten. Damien 
Darche: “We voerden een hele reeks energiebespa-
rende maatregelen en aanpassingen aan de techni-
sche installaties door. Zo wordt 80% warmte gere-
cupereerd dankzij een warmtewinningseenheid 
met warmtewiel. Tevens gebruikten we bewegings-
detectoren en wordt de helderheid van de lampen 
in functie van het buitenlicht aangepast. De oude 
koelgroepen werden door eenheden met een COP 
(Coefficient Of Performance) van 3.08 vervangen 
en in plaats van elektrische verwarming kwam er 
een milieuvriendelijke CV. Bovendien bedraagt de 
luchtdichtheid van het gebouw 0,5 m3/h/m2. Ten-
slotte wordt het regenwater gerecupereerd voor de 
toiletspoeling en de tuinbevloeiing”. De combinatie 
van deze energie-efficiënte ingrepen zorgde ervoor 
dat het E-peil van 145 tot 60 werd verlaagd (bij een 
K-waarde van 36) en het primaire energieverbruik 

met 75% werd teruggebracht. Missie geslaagd dus. n
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bij de initiële briefing was het de 
uitdrukkelijke wens van Electrolux 
dat het oude gebouw traceerbaar 
zou blijven na voltooiing van het 
vernieuwbouwproject.

aanpassing van het gebouw, betrokken partijen en toeleveranciers

opsplitsing project:
renovatie bestaand gebouw: fase 1
nieuwbouw: fase 2
oppervlakte:
bestaand gebouw: 6.328 m² 
nieuwbouw: 1.908 m² 
totale bruto oppervlakte: 8.236 m²
aantal werkplekken: 373
Kostprijs renovatie/nieuwbouw: 9.000.000 €
Eigenaar:  banimmo n.v. / raket invest n.v.
Bouwheer: immo-Pro
Projectmanagement & coördinatie: immo-Pro
Huurder: Electrolux
architect: Exode architecture
 www.profacility.be/exode
algemene aannemer: louis De Waele 
(nieuwbouw - fase 2)
Studiebureaus: VK (Stabiliteit)
 www.profacility.be/vk
Concept Control (Speciale technieken)

leveranciers/onderaannemers 
Geluidsisolatie: rockfon (fase 1)
liften: Kone
audio-video: Play aV (fase 1)
Metalen constructies: Constructie-industrie 
(nieuwbouw - fase 2)
Electriciteit, verlichting, toegangscontrole: 
Collignon
Gips valse plafonds & wanden: 
Demo-Clean (fase 1)
Verwijderbare valse plafonds & wanden: 
Clips trennwände (fase 1)
HVac: imtech
Schrijnwerk & lambrisering: Sogepar (fase 1)
Zonnewering: anders (Schüco profiel fase 1)
Schilderwerken: iris
Verhoogde vloeren: Welsy-lindner
tapijten: Sepcco (interface tapijt)
lichtstraten: anders - Schüco profiel 
(bestaand gebouw - fase 1)
Constructie-industrie (nieuwbouw - fase 2)
ramen: anders (bestaand gebouw - fase 1)
Constructie-industrie (nieuwbouw - fase 2)
Meubilair: Forma (fase 1) 
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“optimise your space” behoeft geen 
vertaling voor Bruynzeel-opslagsystemen. 
Deze claim is van toepassing op alle 
Bruynzeel-producten. Daarom stellen wij 
u graag de compactus® office Electro-
systemen voor. Door te luisteren naar de 
behoeften van onze klanten en de laatste 
trends te volgen, neemt Bruynzeel zijn 
verantwoordelijkheid. 
 

Compactus® office Electro: plaats-
besparing is troef
Compactus® Office Electro is een 

mobiel opslagsysteem met een ergonomi-
sche elektronische bediening.
Mobiele opslagrekken bieden tal van voor-
delen ten opzichte van statische bureelkas-
ten die veel plaats innemen om toegang 
tot het opgeslagen materiaal te verschaf-
fen. Mobiele kasten kunnen alleen of met 
meerdere tegelijk worden verplaatst waar-
door een gang ontstaat waar nodig. Slechts 
één enkele gang is nodig. 
Elke vierkante meter kantoorruimte is 
duur. Elke gelegenheid om kostbare ruimte 
te besparen is welkom, om extra opslag-
ruimte of extra werkruimte te creëren.
Deze kasten kunnen worden gebruikt als 
scheidingswanden tussen werkplekken. 
Wil u het open karakter van de ruimte be-
waren? Kies dan voor de lagere versie.

Design op maat!
De opslagsystemen van Bruynzeel bespa-
ren niet alleen ruimte, ze zijn bovendien 
perfect te integreren in het totaalconcept 
van uw kantoor. De systemen kunnen wor-
den afgewerkt met een ontwerp in glas, 
staal of hout, in kleuren die passen bij het 
interieur van uw kantoor. En u kunt nog 

PUBLI-VIEW

lage versie glasafwerkingCompactus Office Electro Compactus Office Electro 

“Optimise your space” met  Bruynzeel-opslagsystemen
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een stap verder gaan en een oplossing 
kiezen die uw identiteit op een originele 
manier in de verf zet. Verwerk uw logo in 
de muurunits. Of druk er een unieke af-
beelding op af die uw activiteiten of visie 
weerspiegelt. 
Visuele uitdrukkingen die bijdragen tot een 
inspirerende werkomgeving.

Een aangename werkomgeving
Is de akoestiek in de ruimte verre van ide-
aal? Hebt u een meer rustgevende om-
geving nodig om zich op het werk te con-
centreren? Onze kasten kunnen worden 
uitgerust met geluiddempende panelen die 
bijdragen tot een aangename werksfeer. 

ruimte voor inspiratie!
Een Bruynzeel-kast met led-verlichting is 
een heuse eyecatcher in uw kantoor. Led-
technologie blijft zich aan een snel tempo 
ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor onze in-
novatieve concepten. 
Wij verwelkomen nieuwe ideeën en helpen 
u graag de perfecte oplossing voor uw kan-
toor te vinden.

Bruynzeel-kwaliteit
Welk opslagsysteem ook wordt gebruikt 
om aan uw eisen tegemoet te komen, 

Bruynzeel biedt u een aanzienlijke toege-
voegde waarde: kwaliteit. Onze producten 
voldoen aan alle belangrijke internationale 
kwaliteitsnormen toegekend door onaf-
hankelijke experts. Met de ISO 9001, ISO 
14001 en RAL-certificaten toegekend aan 
ons ruime aanbod, waaronder de laat-
ste nieuwe Electro-oplossingen, bekleedt 
Bruynzeel een unieke positie op de markt.

Bruynzeel maakt deel uit van de Construc-
tor-groep. De organisatie is duidelijk inter-
nationaal gericht en heeft tal van verkoop-
kantoren in heel Europa.

Bruynzeel, focus op klantentevredenheid
Bij Bruynzeel staat de tevredenheid van 
de klant centraal. Hiertoe slaan we de 
handen in elkaar met onze klanten om 
een oplossing te ontwikkelen die tot in de 
kleinste details bij hen past. Een oplossing 
die efficiënt en stijlvol tegemoetkomt aan 
de vereisten van een dynamische kantoor-
omgeving en die werd vervaardigd volgens 
milieuvriendelijke productieprocessen.

Wil u graag weten welke oplossingen   
Bruynzeel in huis heeft voor uw opslag-
situatie in het bijzonder? Surf dan naar 
www.bruynzeelstorage.be

met opdruk in open ruimte

BrUyNZEEl StoraGE SyStEM
Bureau & Design Center B 50

Heizel Esplanade
1020 Brussel  

TEL 0032 (0)2 479 42 42
FAX 0032 (0)2 479 82 82

info@bruynzeel-storage-systems.be
www.bruynzeelstorage.be

Compactus Office Electro Compactus Office Electro 

“Optimise your space” met  Bruynzeel-opslagsystemen
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DOSSIER  I  R+V VERSIchERung, WIESBADEn  I

De werknemers kozen voor elke 
verdieping een ander visueel 
thema voor de bedrukking van 
de akoestische panelen.
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Het oor wil ook wat!
Een mooi ogende werkplek met aantrekkelijk meubilair, een goed zittende 
stoel en feilloos werkende ict is nog lang niet alles. Het akoestisch 
comfort dat de werknemer ervaart of juist ontbeert op zijn werkplek 
is een belangrijke factor voor zijn productiviteit. Dat is precies waar dit 
verhuisproject al in een vroeg stadium rekening mee hield.  

n  Eduard coDDé

De 400 medewerkers van de Project Building van 
R+V Versicherung (D) waren slecht gehuisvest. 
Het gebouw was ongezond, had een slechte 

klimaatregeling en een voorbijgestreefd IT-netwerk. In 
2008 werd de zoektocht naar een nieuwe thuis gestart, 
inclusief de overweging tot nieuwbouw. In de buurt 
van de hoofdzetel van de verzekeringsmaatschappij 
kwam een pand beschikbaar dat voordien door Linde 
was gehuurd. Aan de voorbereiding van de nieuwe 
werkomgeving werd bijna twee jaar gewijd, om eind 
2010 definitief te verhuizen. 

Planning
Het gaat over vier verdiepingen voor elk een 80-tal 
werknemers. Elke verdieping toont dezelfde lay-out 
met een mix van vaste werkplekken op de hoeken 
en ‘benches’ voor vier leden van de vele vaste teams. 
De benches vormen ook een ideale oplossing voor de 
vaak gevormde tijdelijke teams. Vroeger werden er 
gewoon tafels tegen elkaar geschoven, maar dat gaf 
een akoestisch slechte werksituatie. De weerhouden 
inrichting was het resultaat van een proefopstelling 
die al in 2008 werd uitgetest m.b.t. een optimale 
functionele werking.

akoestische begeleiding
Al in een vroeg stadium werd een externe planner 
ingeroepen. Ook Klaus Bals, regio verkoopsleider bij 
Sedus Stoll AG (D) stapte een jaar voor de verhuis in 
het project. Wanneer er definitief zekerheid bestond 
over het nieuwe gebouw, werd de akoestiek op de 
werkplek onderzocht. 
Klaus Bals: “Het gebouw stond leeg. Er zijn vensters 
rondom en de plafondhoogte bedraagt wel 3 m. 
Gelukkig was er al een goed dempend akoestisch 
plafond en ook het tapijt op de vloer droeg bij tot nog 
redelijke akoestische prestaties”. Dat laatste vertaalde 
zich in galmtijden van 0,8 tot 1,0 s – de bovengrens van 
wat als aanvaardbaar wordt beschouwd. Bij invulling 
van de ruimte ging de akoestiek er verder op achteruit. 
In de geavanceerde ontwerpfase werden statische 
berekeningen gemaakt om de grootte, het aantal en 
de plaatsing van akoestische panelen optimaal te 

Bouw en inrichting, betrokken partijen

opdrachtgever: R+V Versicherung AG
Gebouw: Project Building, 
Wiesbaden (D)
architect: bgf+ Architekten, 
Wiesbaden (D)
concept & planning: c. Herbig, 
ToP-office Management, Stuttgart (D)

oppervlakte: 5500m² 
Uitvoering: 2010
Sedus producten in het project: 
mooia, temptation c, early bird,
invitation, no limits, container

kunnen bepalen. De individuele gebruikersgroepen 
moesten akoestisch afgeschermd worden. De keuze 
viel op Sedus ‘mooia’ panelen met een breedte van 
4,80 m en een hoogte van 2,80 m. Elk tweede paneel 
is slechts 2 m hoog om de werking van de airco-
uitstroomopeningen niet te hinderen. Centraal in de 
panelen zit een geluidsabsorberende kern vervaardigd 
uit een speciaal hiervoor ontwikkeld schuim. In totaal 
zijn er 250 panelen uitgezet.

Efficiënt en sfeervol
Na plaatsing van de ‘mooia’-panelen daalde het 
geluidsniveau in rust tot 40 dBA - de aircowerking 
produceert op zich al 42 dBA - en 52 dBA bij een 
groepsgesprek in de nabijheid. Voor open space 
kantoorinrichtingen waarin een groot aantal personen 
samenwerken, worden galmtijden van 0,6 tot 0,8 s 
aanbevolen. De ‘mooia’-panelen reduceerden de 
galmtijden met meer dan 25% in de spraakzone 
(frequentieband). Ze bedragen nu 0,61 s en lager.
De vrijstaande akoestische basiselementen verzekeren 
een effectieve opdeling met de nodige privacy en 
akoestisch comfort. De werkgroepen werd een 
20-tal motieven voorgelegd i.p.v. de standaard 
kleurwaaier voor de uitvoering van de panelen. Ook 
eigen beeldmateriaal mocht ingebracht worden. 
Uiteindelijk werd op democratische basis voor elk 
van de verdiepingen een thema weerhouden. De 
textielpanelen werden aan beide zijden digitaal 
bedrukt en zitten gevat in een kader uit hoogwaardig 
aluminium. Dragers in de vloer verzekeren de nodige 
stabiliteit. n
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DOE LIEVER 
IETS ZINVOLS, 

NEEM EEN 
KOFFIEPAUZE.

U weet het vast: een koffi  epauze op het werk is onmis-
baar voor het welzijn van uw collega’s. Vandaag, met 
Puro Fairtrade Coffee, worden koffiepauzes nóg zin-
voller. Als u kiest voor een Puro koffi  eautomaat op het 
werk, biedt u uw collega’s de kans om, kopje per kopje, 
bij te dragen tot het verbeteren van de werkom-
standigheden van de kleine koffi  eproducenten en meteen 
ook het tropisch regenwoud te beschermen tegen 
ontbossing. Of uw bedrijf nu klein of groot is, bij Puro 
Fairtrade Coff ee vindt u koffi  esystemen op uw maat. 
Maak uw koffi  epauzes dus nóg zinvoller en contacteer 
ons vandaag nog.

INFO: 0800/44 0 88
WWW.ZINVOLLEPAUZE.BE
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investeren in koffiepauzes voor het personeel is één van de meest zinvolle zaken die je  als  
werkgever kan doen! Koffiepauzes op het werk zijn namelijk van groot belang voor het wel-
zijn en de productiviteit van uw werknemers. Het is een moment van (relatieve) rust, tijd om 
even alles op een rijtje te zetten en een overzicht te krijgen over de werkdag. Het informele 
karakter van de gesprekken aan de koffieautomaat versterkt bovendien de onderlinge sa-
menwerking tussen collega’s. 

Zinvolle koffiepauzes 
Koffiebreaks op het werk zijn uiterst zinvol; een pauze met 
Puro Fairtrade Coffee is dus goed voor het welzijn van uw 

medewerkers. Puro is bovendien ook goed voor de koffietelers 
en de natuur.

Het Max Havelaar-keurmerk op elk pakje Purokoffie garandeert 
eerlijke prijzen voor de kleine boeren in het Zuiden. Dat zijn 
geen loze beloftes: de familie Cordoba-Chinchay uit het kleine 
dorpje Taylin in Peru, één van onze producenten van koffie, legt 
op www.purocoffee.com uit hoe hun dagelijks leven verbeterd is 
dankzij de Max Havelaar-premie. 

Puro is ook een “groene” koffie: een deel van de omzet investeren 
we via de natuurbeschermingsorganisatie World Land Trust in 
de duurzame bescherming van bedreigde stukken regenwoud 
in Ecuador. Dat kan je live volgen op de webcam op onze site.

Ecologische koffiesystemen
Puro biedt u verschillende koffiesystemen aan die perfect 
afgestemd zijn op de behoeftes van uw onderneming. 
Zijn de breaks echte piekmomenten waarop heel snel koffie 
klaar moet staan voor een grote groep? Wil u kwalitatieve 
espresso voor op de directiekantoren? Is er decentraal koffie 
nodig, of wil u te allen tijde lekker warme Purokoffie klaar 
hebben staan in bijvoorbeeld ontvangst- of vergaderzalen? 

Van kleine koffiesystemen tot grote warme drankautomaten met 
een ruim keuzemenu, bij Puro vindt u zeker een koffiesysteem op 
maat. De koffieautomaten beantwoorden ook aan verschillende 
duurzaamheidscriteria.
Voor elk van onze koffiesystemen bieden we u de gepaste Puro 
koffie: espressobonen, versgemalen koffie en kwalitatieve 
instantkoffie. 

PUBLI-VIEW

MiKo coffEE SErvicE Nv/Sa       
Wayenborgstraat 14 - BE-2800 Mechelen

TEL 0032 (0)800 44 0 88
FAX 0032 (0)15 28 78 10

info.mcs@miko.be
www.miko.eu/mcs

Coffee Break

Bij het kopje koffie…
Om uw koffie mooi te presenteren, bieden we het bijhorende 
Puro-porselein aan, of handige bekertjes. Een lekker fairtrade 
chocolaatje, koekje of speculoosje, fairtrade suikersticks en een 
melkcupje maken het geheel af.

www.purocoffee.com
0800/44088
info@purocoffee.com
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Master Key: de missing link
De communicatie tussen eigenaars en uittredende of nieuwe huurders kan soms warrig verlopen 
door een gebrek aan tijd of bekwaam personeel of gewoonweg doordat beide partijen niet naar 
elkaar luisteren. De belangen staan schijnbaar tegenover elkaar en meningsverschillen worden 
afgehandeld door een strikte (en dure) toepassing van de huurvoorwaarden. toch is het perfect 
mogelijk dat de belangen van elke partij gerespecteerd worden. Daarvoor is een competente 
tussenpersoon nodig die de rol van bemiddelaar vervult.

“Wanneer een bedrijf een kantoorverdieping of 
gebouw verlaat, wordt het geconfronteerd met 
enkele verplichtingen met betrekking tot het 
pand dat het bedrijf verlaat, terwijl de uitdaging-
en van de nieuwe vestiging alle aandacht opei-
sen” zegt Laurence Foor, Business Development 
Manager bij Master Key. Tot deze verplichtingen 
behoren ondermeer het herstel van de ruimten 
in hun oorspronkelijke staat en de ontruiming 
van overtollig of ongeschikt meubilair voor 
de nieuwe workplace designconcepten (open 
space, dynamic office, beperking van de bezet-
tingsoppervlakte). Het resultaat is flink wat ver-
spilling en kosten die vermeden hadden kunnen 
worden, wat bij onze gesprekspartner de nodige 
frustratie opwekt. En geen enkele van de betrok-
ken partijen is echt bereid of beschikbaar om dit 
probleem aan te pakken. Master Key biedt aan 
om dit te doen door aanzienlijke besparingen te 
genereren voor de uittredende huurder terwijl 
zijn eigen rendabiliteit behouden blijft.

Driezijdige gesprekken
“Wij treden op na de verhuizing, ongeacht of 
die gebeurde door onze partner Potiez-Deman 
of door een derde” legt Laurence Foor uit. “Het 
belangrijkste is dat er met elkaar gepraat wordt 
om elkaars verwachtingen te vergelijken. Het 
uitgangspunt is het vastgestelde verschil tus-
sen de staat van het pand bij intreding en bij 

uittreding. Daarna moeten de behoeften van de 
nieuwe huurder afgestemd worden op de voor-
waarden van de eigenaar en de houding van de 
uittredende huurder. Betaalt hij liever (veel) voor 
zijn gemak: volledig herstel in de oorspronkelijke 
staat en eventuele boetes? Of houdt hij de kos-
ten liever binnen de perken en pakt hij de zaken 
rationeel aan door met ons samen te werken? 
Samen met de nieuwe huurder bepalen we wel-
ke inrichtingen en scheidingswanden kunnen 
blijven en welke door ons gerenoveerd moeten 
worden. Een andere optie die wij aanbieden, is 
een stripping”. 
Dit betekent dat de ruimten volledig leeg-
gemaakt worden. Tussenwanden, verlaagde 
plafonds, verhoogde vloeren, kabels, meubi-
lair, brandblusapparaten, kopieerapparaten en 
divers materiaal worden allemaal verwijderd en 
de oppervlakken worden gerenoveerd. Master 
Key tracht zoveel mogelijk materialen te recupe-
reren, zoals isolatiewol die hergebruikt wordt in 
de bouwsector door onze partner, de algemene 
bouwonderneming Craft, die tot dezelfde groep 
behoort. De stripping wordt uitgevoerd door 
het eigen personeel van Master Key terwijl de 
renovatie gebeurt door het gekwalificeerde per-
soneel van Craft. “Soms voeren wij zelf enkele 
eenvoudige verbouwingen uit op verzoek van 
de nieuwe huurder maar wij zijn niet gespecia-
liseerd in het ontwerp van werkruimten. We zien 

PUBLI-rePortage

Master Key - Smart Office Stripping
Steenweg op Bergen, 602 - 1070 Brussel

Laurence Foor: +32 477 46 75 14
www.master-key.be - lfoor@master-key.be

onszelf als een dirigent die zorgt voor harmonie 
en besparing van middelen tussen de betrokken 
partijen. De ontbrekende schakel, zeg maar”.

Het belang van een goede planning 
Laurence Foor raadt aan om ruim op voorhand 
met de planning te beginnen: “Het beste is om 
ons zes tot acht maanden voor de verhuizing te 
raadplegen, eerder als het gaat om een groot 
gebouw, en in elk geval in het laatste jaar van 
de huurovereenkomst. We hebben deze tijd 
nodig voor de coördinatie, de optimalisering van 
de recuperatie en de beperking van de kosten. 
Ecologie heeft nu eenmaal een prijskaartje. Het 
neemt tijd in beslag om op verantwoordelijke wij-
ze te sorteren, demonteren, recycleren en elimi-
neren. We beschikken over alle nodige partners 
en een eigen containerpark en kunnen alle ver-
eiste certificaten voorleggen met betrekking tot 
wat er gebeurt met de kantoorbenodigdheden en 
de materialen die wij recycleren”.

Het strippen houdt de volledige demontage in, 
nodig om alle lokalen terug in hun oorspron-
kelijke staat te brengen. 

De herstellingen uitgevoerd door Master Key 
en het terugbrengen in de oorspronkelijke 
staat, vermijden kosten (boetes, buitenspo-
rige herstelkosten aangerekend door externe 
aannemers). 

In samenspraak met de nieuwe gebruiker kun-
nen bepaalde inrichtingen van de voorgaande 
huurder behouden en opgefrist worden – een 
bron van besparingen.  
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Papierloos 
maar niet zielloos
Zelfs controversen zijn snel achterhaald. als er vroeger ‘strijd’ geleverd werd 
tussen de voorstanders van orde en de liefhebbers van de (veronderstelde) 
georganiseerde wanorde, dan stellen we nu een gebrek aan ‘strijdkrachten’ 
vast. De reden van hun vertrek? Die van het ‘dynamic office’ en de daarmee 
samenhangende ‘clean desk policy’.  

n  Patrick Bartholomé

DOSSIER  I  DynamIc OffIcE  I  clEan DESk pOlIcy  I

met 8 werkposten voor 10 werk-
nemers vraagt het werk in de 
nieuwe hoofdzetel van de mIVB 
noodzakelijkerwijs een ‘clean 
desk policy’ De mobiele werknemers, tijdelijke gasten in 

een wereld van ‘flex offices’, stellen zich geen 
vragen meer over de orde of wanorde op hun 

bureau. Wanneer het aantal werkposten lager ligt dan 
het aantal werknemers, of wanneer de plaatsen in de 
open space slechts tijdelijk toegewezen worden in 
functie van de samenstelling van bepaalde project-
teams, dan wordt de ‘clean desk policy’ een conditio 
sine qua non om te kunnen functioneren. Geen eigen 
bureau meer, geen papieren documentatie, persoon-
lijke spullen, planten, foto’s van de kinderen of pot-
jes met potloden... Dus geen kwestie meer van orde 
of wanorde, maar een absolute leegte die grenst aan 
de ‘tijdelijkheid’ van zen. Het noodzakelijke uitvloeisel 
van een dergelijke werkmethode is uiteraard de dema-
terialisatie van quasi alle documentatie, binnenkomen-
de post, archieven en projectdossiers. Als er ondanks 
alles toch bedrukt papier bewaard moet blijven, 
beschikken de werknemers niet langer over ‘hun’ klas-
seermappen in ‘hun’ persoonlijke ruimte, maar over 
een teamarchief. Bedoeling is de hoeveelheid papier te 
beperken (dezelfde documenten worden niet langer in 
veelvoud afgedrukt), een discipline te ontwikkelen om 

documenten en middelen te delen en zo de efficiën-
tie te vergroten. Omdat een project op die manier niet 
stilvalt omdat er iemand afwezig is. De ‘clean desk effi-
ciency’ bevordert eveneens de vertrouwelijkheid, het 
bedrijfsimago en bovendien verlaagt het de kosten.

collega’s hebben het gevoel erbij te horen
Is ‘dematerialisatie’ synoniem van ‘ontmenselijking’? 
Niet noodzakelijk. “In mijn ogen hebben de collega’s 
meer het gevoel erbij te horen dan het gevoel van ‘mijn 
stoel’ en ‘mijn bloempot’” antwoordt de informaticus 
uit Parijs die daarentegen wel veel belang hecht aan het 
koffieapparaat. Volgens hem is het essentieel om een 
comfortabele werkplek te hebben. Het maakt niet uit 
of die toegewezen of gepersonaliseerd is.
De generatie Y lijkt dus rijp voor de ‘clean desk policy’. 
Van de anderen wordt een aanpassing verwacht. Maar 
is het succes van de mens net niet het resultaat van zijn 
capaciteit om zich voortdurend aan te passen aan zijn 
veranderende omgeving?

op weg naar het ‘paperless office’
Twee jaar geleden heeft de MIVB diensten die voor-
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dien verspreid waren over verschillende sites samen-
gebracht op een enkele plaats, het Royal Atrium (zie 
reportage in Profacility Nr. 25 – maart 2010 en op 
www.profacility.be/biblio). De nieuwe werkruimte, 
met 8 werkposten voor 10 medewerkers, is geor-
ganiseerd volgens de principes  van een ‘flex office’, 
een cultuurverandering die wel wat voorbereiding 
gevraagd heeft. Sofie Van Der Zanden, verantwoor-
delijke voor het ‘technisch onderhoud gebouwen & 
complexen’, geeft ons uitleg over de eerste fasen: “Voor 
de verhuis hebben we meerdere thematische ‘cleaning 
days’ georganiseerd. Aan de betrokken personen werd 
gevraagd om documenten te elimineren volgens type: 
contracten, post, enz. Er werden ook regels vastgelegd 
en meegedeeld om precies af te spreken wie welke 
documenten zou bewaren en voor hoeveel jaar. Alle 
andere exemplaren mochten vernietigd worden. Wij 
hebben op die manier 52 miljoen ton papier opge-
ruimd... Op het moment van de verhuis mocht ieder-
een maximum 5 kartonnen dozen meenemen, en had 
iedereen recht op 3,5 m schaplengte in het nieuwe 
gebouw. Plus één persoonlijk kastje (locker) van 50 x 
50 cm, voor een laptop, een paar persoonlijke spullen 
en vertrouwelijke documenten. De nieuwe manier van 
werken werd door de grote meerderheid van mensen 
heel goed aanvaard. Alle twijfelaars hebben zich snel 
aangepast aan de ‘clean desk policy’ en minder dan 
5% van de tegenstanders zijn bij hun standpunt geble-
ven. En dit heeft niets te maken met de leeftijd van de 

mensen, eerder met hun persoonlijkheid. We zien ook  
jongeren die het lastig hebben om deze nieuwe organi-
satie te aanvaarden”.

charter voor collegialiteit
Bij aankomst in het Royal Atrium heeft iedereen een 
praktische ‘gids’ gekregen over de nieuwe werkplek. 
Met aanwijzingen voor het gebruik van de telefoon, de 
locatie van diensten, de manier om bepaalde ruimtes te 
reserveren, de ‘clean desk policy’,... Er hangt ook zo’n 
charter omhoog in alle koffiehoeken van het bedrijf. 
“Na verloop van tijd is het belangrijk om de motivatie 
van iedereen op hetzelfde niveau te houden” weet S. 
Van Der Zanden. Dat is ook de reden waarom er nog 
steeds ‘cleaning days’ georganiseerd worden, om ervoor 
te zorgen dat de mensen zo weinig mogelijk documen-
ten bewaren. De ‘clean desk policy’ blijft strikt toege-
past. We zien hooguit een of andere plant verschijnen 
hier of daar, en zijn dan iets minder streng op dit punt. 
We zitten voortaan in een papierarme omgeving, met 
de bedoeling ooit tot een ‘paperless office’ te komen. 
Onze Maintenance-dienst voert momenteel een 
pilootproject uit rond DMS (Document Management 
System), dat eventueel uitgebreid zal worden voor het 
hele bedrijf. Alle inkomende post zal gescand worden 
en elke uitgaande post zal beheerd worden door een 
centraal secretariaat, dat slechts afdrukt en zal verstu-
ren als dat nodig is. Elke verzender zal een digitale 
kopie krijgen van al zijn verzendingen via DMS.” n
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oosooji !
In bedrijven waar nog 
niet geopteerd werd voor 
een ‘dynamic’ of ‘flex 
office’, met alle gevolgen 
van dien in termen van 
inrichting en informatica, 
kan een eerste stap gezet 
worden door het invoeren 
van de Japanse ‘oosooji’-
methode (‘grote schoon-
maak’). In de praktijk, en 
op de afgesproken dag, 
komen alle werknemers 
naar het werk met oude 
kleren aan en ruimen ze 
samen de hele kantoor-
ruimte op. het is tegelijk 
een goede gelegen-
heid om te bepalen wat 
bewaard blijft en wat weg 
mag. Denk er wel om 
voldoende containers te 
huren...
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technologie 
beheerbaar houden
De gemiddelde technologische 
standaarduitrusting die een 
werknemer vandaag op zijn 
werkplek mag verwachten 
ziet er vrij uniform uit: 
een computer en een 
telefoon, steeds meer met 
mobiele functionaliteit. De 
grootste uitdaging zit hem 
echter in het feit dat deze 
standaarduitrusting vandaag 
altijd en overal inzetbaar 
moet zijn. 

n  Eduard Coddé 

Of het nu gaat om een verzekerings-
maatschappij of een overheids-
dienst, de technische uitrusting 

van een werkplek zal nauwelijks ver-
schillen. “Volledig Outsourcen van ICT is 
nog een vrij jong gegeven voor de Belgi-
sche markt, maar komt nu goed op dreef” 
stelt Paul Cornelisse, Managing Direc-
tor Outsourcing bij Cegeka, vast. “In de 
Angelsaksische landen is het gebruikelijk 
om voluit voor outsourcing te gaan voor 
alles wat met ICT te maken heeft. Wie dat 
niet doet, kan gewoon niet meer mee!”. 
Cegeka Outsourcing kijkt vanuit de eind-
gebruiker naar de werkplek. Het biedt 
outsourcing aan voor alle deelgebieden 
en gelooft vooral in een stap voor stap 
opbouwen van de vertrouwensrelatie 
om op lange termijn ook in België steeds 
meer tot een grootschalig outsourcen van 
ICT te komen. Vandaag is outsourcing al 
goed voor een derde van de totaalomzet 
van de  Cegeka Groep.  

Volledig dienstenaanbod 
De Cegeka Groep bestrijkt het volledige 
ICT aanbod. Enerzijds worden specifieke 
sectoren 
(o.a. Social & Public, Healthcare, Finan-
ciële instellingen) bewerkt met IT oplos-
singen als Application Solutions en 
Professional Services, anderzijds biedt 
Cegeka generieke Infrastructuur en Out-
sourcingdiensten breed in de markt.
Cegeka Outsourcing biedt diensten voor 
de infrastructuur, de uitrusting van de 

werkplek, de hosting en het technisch 
applicatiebeheer van bedrijfsapplicaties.
Voor wat de infrastructuur betreft draait 
veel rond  LAN (Local Area Network), 
WAN (Wide Area Network), beheer van 
servers en beschikbaar stellen van opslag-
capaciteit.. IT en telecom zitten steeds 
hechter verweven. Bij telecom gaat het 
om een naadloos samenwerken tussen de 
vaste, mobiele en VoIP (internettelefonie) 
varianten.
Service desk en Servicemanagement acti-
viteiten zijn bij Cegeka meer een houding 
dan een dienst.  Ze moeten ervoor zorgen 
dat er een goede aansluiting is van de 
processen en systemen die de gebruikers 
ondersteunen op hun werkplek.  Deze 
moet zeer efficiënt omgaan met de vatstel-
ling van het probleem, de analyse ervan 
en het tijdig aandragen van een oplossing 
onder de vorm van hulpverlening aan de 
getroffen gebruiker of veranderen van wat 
het probleem veroorzaakt.
“Bij outsourcing gaat het vaak om een 
keten van uitbestede IT-diensten waar  de 
uitdaging ligt in het op een juiste manier 
aansturen van de deze keten” merkt Paul 
Cornelisse op. “Alle  uitbestede en niet 
uitbestede diensten moeten  naadloos 
op elkaar aansluiten. Als slechts een 
deel van de diensten is uitbesteed is dit 
minder evident en vraagt het extra aan-
dacht”. In  België is het gebruikelijk dat 
bedrijven verspreid gaan outsourcen. In 
dat geval dringt een overkoepelende regie 
voor het beheer en de organisatie van de 
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Paul cornelisse, 
Managing Director outsourcing bij cegeka
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in- en externe contracten zich op. Wan-
neer een bedrijf zelf beslist de regie te 
voeren over de verschillende toeleveran-
ciers is het essentieel zeer kritisch naar de 
alle afspraken en SLA’s te kijken en deze 
overkoepelend voor alle partners neer te 
schrijven”.

Datacenters 
De service van een datacenter wordt 
vandaag door steeds meer bedrijven als 
vanzelfsprekend ervaren. Al sinds begin 
de jaren negentig stelt Cegeka datacen-
ters voor, met name voor de ‘hosting’ 
van werkplekomgevingen alsook voor 
bedrijfsapplicaties.
De bereidheid van klanten om aan out-
sourcing van hun bedrijfsdata te doen 
evolueert stapsgewijs. In het verleden 
bracht de klant zijn servers vaak in een 
eigen ‘datacenter’ onder, en  runde deze 
nog volledig zelf. In een volgende fase 
kiezen bedrijven om een deel van het 
beheer van de servers en andere IT-com-
ponenten in dit datacenter over te dragen 
aan IT-partners. Steeds meer gebeurt dit 
op afstand (‘remote’). In een volgende 
fase worden de werkplekdiensten en  
bedrijfsapplicatiesgerund in de datacen-
ters en door mensen van de IT-partners. 
Heel snel volgt dan de stap naar een 
puur resultaatgedreven benadering: De 
klant wordt een gegarandeerde capaci-
teit, beschikbaarheid en kwaliteit gega-
randeerd tegen een van tevoren bekende 
prijs.
“Datacenters zijn de laatste jaren alsmaar 
efficiënter gemaakt, zodat het steeds 
minder  loont om als bedrijf een eigen 
datacenter op te zetten, wat zeker voor 
een KMO geldt” argumenteert Paul Cor-
nelisse. “We zitten nu in een fase van 
technologische ontwikkeling waarbij het 
optimaliseren en virtualiseren van ser-
vers heel gewoon is en cloud-computing 
volop in opmars is. De klant weet steeds 
minder  waar de applicaties draaien, 
maar weet zich verzekerd van een maxi-
male servercapaciteit tegen een optimale 
kostprijs”.

Werkplek niet langer verankerd
Vandaag moet de werkplek overal en 
altijd beschikbaar zijn. “Voor de werk-
nemer is het belangrijk dat hij ongeacht 
waar en op welke soort werkplek (desk-
top, laptop, iPAD enz.) hij inlogt altijd 
dezelfde vertrouwde omgeving te zien 
krijgt op het computerscherm, direct de 
courante applicaties kan terugvinden en 
gebruiken, vlot toegang heeft tot de infor-
matie die nodig is om te kunnen werken” 
schetst Paul Cornelisse. “Vooral op het 
vlak van organisatie en beveiliging stelt 

dit steeds hogere eisen  en dat laat bedrij-
ven wel eens twijfelen over outsourcing, 
al is het juist een goede reden om voor 
outsourcing te kiezen, daar de ontwikke-
ling nauwelijks zijn bij te houden binnen 
een bedrijf en totaal vreemd zijn aan de 
core business ervan. 
De technische mogelijkheden die door de 
huidige ontwikkeling op gebied van toe-
stellen worden aangereikt vormen alvast 
geen begrenzing voor Cegeka. Paul Cor-
nelisse: “De organisatie van het werken is 
een heel ander gegeven. Het bedrijf moet 
het als werkgever mogelijk maken dat 
de medewerkers overal kunnen werken 
en op hun toestellen steeds een identiek 
beeld zien verschijnen. Het is noodzake-
lijk om ernstig na te denken over policy’s 
die precies bepalen wie toegang krijgt tot 
welk informatie”. 

Kritische dienstverlening
De ICT-dienstverlening op de werkplek 
geldt vaak als de meest kritische vanwege 
het directe contact van de IT dienstverle-
ner (meer specifiek de Servciedesk) met 
de eindgebruiker. Bij de minste onvrede 
over de werking volgen er logischerwijze 

direct klachten. Een leverancier van ICT-
diensten op de werkplek riskeert dan ook 
een slechtere beoordeling dan een partner 
voor andere, minder zichtbare ICT-dien-
sten. Nochtans is de beoordeling van een 
ICT-dienstverlening op de werkplek van 
heel wat factoren afhankelijk die buiten 
de directe bevoegdheid van de dienstver-
lener liggen. Zo is er de kennis over het 
gebruik van de toestellen en applicaties 
bij de eindgebruiker, speelt de kwaliteit 
van de applicatie waarmee gewerkt wordt 
een rol. Bij de niet langer vaste werkplek 
is de kwaliteit van de verbinding met het 
bedrijfsnetwerk van cruciaal belang en 
vaak afhankelijk van service providers 
waarop men geen directe vat heeft (vb. 
mobiele telecomnetwerken).  
Paul Cornelisse besluit: “De ICT-techno-
logie gaat vanzelf vooruit; de uitdaging 
zit in de wijze waarop organisaties de 
technologie  ter beschikking stellen aan 
de gebruikers. Binnen bedrijven draaien 
beslissingsnemers vaak op verschillende 
snelheden. Niet zelden is de werknemer 
sneller met het opnemen van nieuwe 
ICT-mogelijkheden dan het bedrijf hen 
toelaat!”. n

  
thuis in it-outsourcing

Cegeka is een Belgisch ICT-bedrijf dat in 1992 werd opgericht en 1500 werknemers telt. 
Het bedrijf is in korte tijd opgeklommen tot een top 3 speler, wat het tot driemaal toe de 
Trends Gazellen Award opleverde. Van de werkgeversorganisatie VKW Limburg ontving 
Cegeka de jaarlijkse Ambiorix-prijs 2010. de argumentatie stelt dat Cegeka tijdens de 
voorbije crisisperiode een opmerkelijke groei heeft laten optekenen, tegengesteld aan de 
trend in de sector. Het is één van de belangrijkste hosters van computersystemen in België 
en Nederland, met datacenters in Hasselt, Leuven en Veenendaal (NL). Cegeka laat een 
jaarlijkse omzetstijging van 10 tot 15% optekenen, goed voor een totaal omzetcijfer van 156 
miljoen euro in 2010. de Nederlandse markt heeft hierin 20 à 25% aandeel. 
Sinds januari 2011 is de bedrijfsstructuur herschikt in drie divisies: België met een 
Vlaamse en Waalse tak, Nederland en een specifieke divisie voor outsourcen. de voort-
durende groei van de outsource-activiteiten was aanleiding voor het opzetten van een 
specifieke divisie die over de landen heen operationeel is. Cegeka ziet een groot potentieel 
in outsourcing van ICT. 
Cegeka verzekert de implementatie en integratie van ICT-infrastructuren, managed servi-
ces, outsourcing, gebruikersondersteuning, desktopbeheer, de ontwikkeling en implemen-
tatie van toepassingen, technische ondersteuning en adviesverlening. 
In België doen klanten uit de zorg, overheid, logistiek, retail, industrie, sociale zekerheid 
en de financiële sector een beroep op de diensten van Cegeka. Voor Nederland concentre-
ren de activiteiten zich op de zorgsector, de woningcorporaties en KMo’s.

cegeka outsourcing biedt dien-
sten voor de infrastructuur, de 
uitrusting van de werkplek, de 
hosting en het technisch applica-
tiebeheer van bedrijfsapplicaties.
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Praktijkervaring: MSc Belgium Praktijkervaring: argenta

Jarenlang was alle software home made bij het maritiem 
rederijagentschap MSC Belgium en had het informaticateam 
10% aandeel in het personeelsbestand! Het beheer van 
de computerzaal werd echter steeds complexer evenals 
het ontwikkelen van applicaties. daardoor duurde het tot 
zes maanden om nieuwe softwareprojecten op te leveren. 
onaanvaardbaar lang oordeelde een nieuw directieteam dat 
de interne processen kritisch analyseerde. Na analyse bleek 
dat de informatica-infrastructuur in de computerzaal geen 
goede basis vormde ondanks haar state of the art technologie. 
Het ontbrak aan een langetermijnplan. Nieuwe behoeften, 
aangewakkerd door de economische crisis, dwongen tot 
snelle pasklare oplossingen. Het volledig outsourcen van het 
infrastructuurbeheer was het gevolg. Gert dreesen, CIo: “de 
business moet ICT aansturen, en niet andersom! Nu heeft MSC 
een SLA en moet de informaticapartner ervoor zorgen dat de 
boel draait. Als bijkomende voordelen krijgen we toegang tot 
nieuwe systemen en technologieën”. 

MSC was jarenlang hardwareklant bij MSP, dat in 2008 
overgenomen werd door Cegeka. “Cegeka is to the point en 
zoekt bovenal een oplossing die de klant bekoort. Bij de andere 
contacten hadden we meer het gevoel een nummer te zijn”, 
verklaart Gert dreesen.

de directie kreeg een businesscase met een overzicht van de 
benodigde hardware, software en informatici nodig om alle 
noden over een periode van zes jaar in te vullen. door het 
infrastructuurbeheer uit te besteden zou het bedrijf zich weer 
kunnen concentreren op intelligente softwareprojecten die de 
organisatie helpen in de dagelijkse werking.

‘To the point en no-nonsense’, zo werkt Argenta - de vijfde 
grootste bank- en verzekeringsgroep in België - en dat 
wordt ook verwacht van de informaticapartner. “Gedegen 
vakkennis en een gelijkaardige bedrijfscultuur leidde tot de 
partnerrelatie met Cegeka” verklaren Joris Van der Auwera, 
verantwoordelijk voor operations en Kris Wauters, directeur 
projectleiding en -analyse. 
de samenwerking begon met een softwarepakket op 
mainframe voor de personeelsdienst en duurt al bijna 
twintig jaar. Vandaag verzorgt Cegeka detacheringdiensten, 
ontwikkelingprojecten in een co-sourcingmodel, tot en met 
outsourcing van infrastructuur- en datacenterdiensten.

de zelfstandigen in het ruim 500 kantoren tellende 
Argenta-netwerk beschikken over een eigen informatica-
infrastructuur. Hierop draait bancaire software die eveneens 
door Cegeka ontwikkeld werd. Kris Wauters: “Meer recent 
gingen we met Cegeka in zee voor een groot project rond 
gebruikerssoftware voor het beheren en verkopen van 
auto-, woning- en gezinspolissen. de verouderde software 
stond een vlotte commerciële behandeling van de verze-
keringsproducten namelijk in de weg”. Bovendien was het 
management voorstander van een polyvalente applicatie die 
hoewel bedoeld voor de kantoorhouders ook door de klanten 
via internet on-line bruikbaar is. Argenta koos voor Cegeka 
omdat deze conceptueel het beste voorstel had. Bovendien 
slaagde Cegeka erin het verzekeringsproject onder vrij grote 
tijdsdruk af te ronden dankzij de methodiek van zijn Soft-
ware Factory. Kris Wauters: “dit project heeft onze relatie 
alleszins verder geïntensifieerd, ook omwille van Cegeka’s 
werkmethode en prijszetting”.

Kris Wauters, 
Directeur projectleiding en –analyse bij argenta.

Gert Dreesen, 
cio bij het maritiem rederijagentschap MSc Belgium.
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Vriendelijk voor beide
Voor elke onderneming 
die een wagenpark ter 
beschikking stelt van de 
werknemers is het van 
essentieel belang een 
weldoordachte car Policy 
uit te schrijven. Pwc werkte 
recent een volledig nieuwe 
versie uit, die opvalt door 
een gezond evenwicht tussen 
MVo, de verzuchtingen 
van de gebruikers en 
kostenbeheersing voor de 
onderneming. 

n  Eduard CODDé Aanleiding voor de nieuwe Car Po-
licy was het streven naar een la-
gere ecologische voetafdruk, meer 

veiligheid voor de gebruikers en de om-
geving (zwakke weggebruikers als fiet-
sers en voetgangers), zonder het aspect 
motivatie en verloning te vergeten. “In 
de consultancy sector is de bedrijfswa-
gen een belangrijk gegeven. Onze mede-
werkers hebben enerzijds een wagen no-
dig om zich naar het cliënteel te begeven 
en blijken anderzijds behoorlijk gevoelig 
te zijn voor het type wagen dat ze ter be-
schikking krijgen” merkt Christophe Van 
Obergen, Compensation & Benefits Ma-
nager, PwC Belgium op. “De bedoeling 
was dus om een aantrekkelijke wagen-
lijst voor te stellen aan onze medewer-
kers, maar tevens de kost beheersbaar te 
houden op lange termijn”. 

Veiligheid loont
De aan de werknemers voorgestelde 
keuzewaaier beperkt zich principieel tot 
drie premium merken: Audi, BMW en 
Mercedes-Benz. Ook de kleurkeuze is 
beperkt tot drie. Deze werkwijze houdt 
meteen een kostenbesparing in als ge-
volg van een vereenvoudigd fleet ma-
nagement met minder administratieve 
belasting en betere condities bij de mer-
ken. 
Een deel van de gerealiseerde besparing 
wordt geïnvesteerd in een betere (veilig-
heids)uitrusting. Zo is een zomer/win-
terbandenwissel voorzien voor de ganse 
vloot en zijn Bluetooth voor handenvrij 
telefoneren, automatische airco en ‘park 
assist’ standaard opgenomen in het uit-
rustingsniveau van elke wagen. “Dat 

laatste moet helpen de parkeerschade te 
beperken” argumenteert Christophe Van 
Obergen. 
Nog een opmerkelijke nieuwigheid in de 
Car Policy van PwC is de ‘Safe Driver In-
centive’. Bestuurders die gedurende de 
ganse leaseperiode - gemiddeld 3 jaar - 
geen enkel ongeluk veroorzaken, krijgen 
een bonus toegekend. Deze kan opgeno-
men worden onder de vorm van extra 
uitrusting of kan als spaarpot behouden 
blijven om eventuele schade tijdens de 
leaseperiode te dekken.

co2-begrenzing vanuit MVo
Voor de junior en senior consultants is de 
bovengrens voor de CO2-uitstoot vastge-
legd op 105 g/km. Dat betekent concreet 
een Audi A1 met jong en dynamisch 
imago voor de juniors. De seniors kiezen 
tussen een Audi A3 of BMW 1-Reeks. 
Voor de (senior) managers is de uitstoot-
grens van de auto’s op 140 g/km vastge-
legd. “De CO2-grens is minder een kos-
tenbesparende maatregel dan wel een 
bewuste groene keuze van de onderne-
ming” licht Christophe Van Obergen toe. 
“Op termijn willen we stapsgewijs ver-
der zakken naar 120 g/km”. 
Als afwijking op de regel worden mono-
volumemodellen toegestaan aan werk-
nemers met  kinderen. “We geven de 
voorkeur aan een break, maar vanaf twee 
kinderen is een MPV toch gebruiksvrien-
delijker” verduidelijkt Christophe Van 
Obergen. 
SUV’s zijn uit den boze omwille van de  
hogere CO2-uitstoot, en het feit dat ze 
ook minder praktisch zijn in de gegeven 
gebruiksomstandigheden. n

Klankbord

De nieuwe PwC Car Policy kwam tot 
stand vanuit overleg met medewerkers 
van de drie verschillende afdelingen 
binnen de onderneming. Voor elke 
groep zaten zes afgevaardigden rond 
de tafel. Een nadrukkelijk geformu-
leerde wens was de mogelijkheid om 
in de keuzelijst ook modellen op te 
nemen die beter passen bij de gezins-
situatie van de veelal jonge werkne-
mers bij PwC. 
Vanuit de besprekingen ontstond een 
‘draft’-versie die vervolgens werd 
verfijnd en waarvan de finale versie ter 
goedkeuring werd voorgelegd. 
De nieuwe Car Policy kreeg de onder-
steuning van een communicatieplan 
met microsite op het intranet die alle 
gebruikers kunnen raadplegen en die 
antwoorden geeft op alle vragen m.b.t. 
de vloot. 

PRO-SERVICES  I  mObIlIty  I  CAR POlICy  I 

Pwc maakt een bewust groene keuze 
voor het wagenpark en dat ongeacht 
de gebruikerscategorie.

christophe Van obergen, compensation 
& Benefits Manager, Pwc Belgium.
christophe Van obergen, compensation 
& Benefits Manager, Pwc Belgium.
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De recent door Compass Group Belgilux - in België vooral bekend met de 
bedrijfsnamen Eurest, Eurest services, Medirest en Scolarest - behaalde 
ISO14.001 certifi catie getuigt van hun proactieve aanpak voor een duur-
zame ontwikkeling van hun activiteiten in het domein van food services en 
facility management.   
De groep ontwikkelt een verbetersysteem dat de milieuprestaties van de 
onderneming continu opvolgt, in kaart brengt en optimaliseert.  
Voor hun cateringactiviviteiten is het terugdringen van de geproduceerde 
afvalstoffen, in het bijzonder voedselverpakkingen en voedingsresten een 
topprioriteit. Een initiatief in dit verband is het recent ontwikkelde ‘Trim 
Tax’. Het gaat om afvalcontainers waarmee de dagelijkse hoeveelheid afval 
wordt gemeten die ontstaat door bv. vervallen producten uit de koelruimte 
te verwijderen. Bedoeling is minder afval en verkwisting door een effi ciën-
ter bestelbeleid. De kookteams kunnen op elk ogenblik een overzicht raad-

plegen van het dagelijks verbruikte volume en de kostenimpact. Vergelij-
kingen tussen de exploitaties zijn eveneens mogelijk als benchmarking. 
Daarnaast focust men op het rationele energieverbruik tijdens het pro-
ductieproces. Daar waar vroeger de verschillende leveranciers aan de 
exploitaties leverden, wordt nu nog uitsluitend vanuit één centraal maga-
zijn beleverd. Deze wijziging heeft geleid tot een aanzienlijke daling van 
de CO2-uitstoot als gevolg van transportbewegingen. In haar aankoop-
politiek geeft Compass zoveel mogelijk de voorkeur aan producten van 
eigen bodem, wat de foodmiles terugdringt. Dat speelt tevens in op een 
groeiende vraag naar bioproducten. Niet alleen het voedingtransport wordt 
geviseerd, voor werknemers die in stedelijke gebieden werken, en relatief 
kleine afstanden afl eggen worden hybride of zelfs elektrisch aangedreven 
voertuigen weerhouden. 

Met de overname van het Nederlandse ANVD versterkt SERIS Security haar positie in Nederland en illustreert 
haar ambities een sterke internationale organisatie te ontplooien. De overname van ANVD met hoofdzetel in 
Dordrecht volgt slechts enkele maanden nadat SERIS Security met de groep Perfect uit Rotterdam een eerste 
acquisitie afrondde op de Nederlandse markt. ANVD vertegenwoordigt een zakencijfer van 10 miljoen euro en 
stelt ruim 200 personeelsleden tewerk. Het bedrijf is actief in bewaking maar tevens gespecialiseerd in de 
activiteiten van brandpreventie en brandwacht, alsook in opleiding en audit. Met de opname van ANVD plaatst 
de SERIS-groep zich meteen in de top-5 van bewakingsbedrijven op de Nederlandse markt. Vooreerst zullen 
Perfect en ANVD onder eigen merknaam blijven verder werken. 
SERIS Security is de eerste Franse onafhankelijke groep op de markt van de beveiliging van goederen en 
personen, met aanwezigheid in Frankrijk, België en Nederland. Dat staat voor meer dan 8 500 medewerkers 
en een geschat zakencijfer voor 2011 van bijna 300 miljoen euro. De organisatie telt zes takken: bewaking, 
elektronische beveiliging, alarmcentrale, logistiek, opleidingen en diensten.

Als gespecialiseerd leverancier van schoonmaakproducten ontwikkelde 
Tana Professional recent een bijzonder gebruiksvriendelijk rekenpro-   
gramma als ondersteuning aan de facility manager. 
Het Tana Calculation Program berekent de mankracht nodig om de schoon-
maakopdracht goed uit te voeren. Het voorziet in de nodige verfi jning en 
detaillering om een concreet inzetbare en waardevolle tool te zijn voor de 
facility manager. Zo houdt het programma rekening met dagelijkse, weke-
lijkse, maandelijkse en periodieke (vb. halfjaarlijks) schoonmaaktaken. 
Het berekende aantal netto werkuren is een praktische benadering die 

rekening houdt met koffi e- en lunchpauzes, ziekteverzuim, enz. Bovendien 
is het mogelijk om de kosten voor investeringsmateriaal als werkkledij, 
divers schoonmaakgerei en machines in te voegen. Vanzelfsprekend heeft 
ook het verbruiksmateriaal als schoonmaakproducten een plaats in het 
programma, zodat werkelijk de totale kost in beeld wordt gebracht, boven-
dien opdeelbaar per ruimte. 
Het programma biedt niet alleen inzicht in de kosten, het biedt ook een zeer 
volledige handleiding voor de verschillende taken. Zo stelt het een fi che ter 
beschikking met de dagelijkse controlepunten. 

Compass beperkt de ecologische impact van zijn activiteiten

Externe groei voor SERIS Security 

Tana Professional neemt schoonmaakkosten 
onder de loep

     Blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news      Blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news
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HEALTHCARE

Een 
totaaldiagnose 
voor projecten 
in de zorgsector. 

Het Sikkens Healthcare concept 

is een antwoord op de soms zeer 

complexe vragen uit de zorg-

sector. Centraal staat het unieke 

Sikkens SCAN model (Service, 

Color, Analyse, Nieuw): een totale 

scan van een project gebaseerd 

op een grondige analyse, een 

professionele dienstverlening

vóór, tijdens en na het project 

én een welbepaalde kleurenaan-

pak met het oog op een maximaal 

“well-being” effect. Het specifi eke 

gamma Sikkens kwaliteitproduc-

ten  garandeert het succes van elk 

project. 

www.sikkens.be
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Prooff Niche ontwerp Axia Design

Prooff Phonebox ontwerp Axia Design Prooff Worksofa ontwerp Studio Makkink & Bey

Rotterdam

t +31 (0)10 211 20 50

Amstelveen

t +31 (0)20 347 21 30

www.sv.nl

Brussel

t +32 (0)2 531 13 50

www.sv.be

Prooff Earchair ontwerp Studio Makkink & Bey

Prooff Niche ontwerp Axia Design

Stijl van werken

SV verzorgt en creëert vanuit haar exclusieve 
productgamma werkomgevingen met een eigen 
identiteit, passend bij de bedrijfscultuur en de 
wijze van werken van de opdrachtgever. Ruimten 
waarin mensen zich goed voelen en waarin zij 
optimaal kunnen functioneren.
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