
PROFACILITY NR. 35  SEPTEMBER 2012  1  

Effi ciency in buildings & facility management

B
us

in
es

s 
In

te
ra

ct
iv

e 
M

ed
ia

 b
vb

a 
- 

P
ro

fa
ci

lit
y 

m
ag

az
in

e 
nr

. 3
5 

• 
D

rie
m

aa
nd

el
ijk

se
 p

ub
lic

at
ie

 •
 ju

li-
au

g.
-s

ep
t. 

20
12

 •
 N

ed
er

la
nd

st
al

ig
e 

ui
tg

av
e 

• 
7,

50
 E

U
R

 •
 A

fg
ift

ek
an

to
or

 L
eu

ve
n 

M
ai

l •
 P

30
40

98

een speciale editie van

WERKORGANISATIE IN VOLLE (R)EVOLUTIE
Showcase

2012 / WORKPLACE

001 cover.indd   1 10/09/12   15:17



SIKKENS ALPHA 
LUMIMAX MAT SF 

BRENG HET LICHT BINNEN

 ALPHA 
T SF 

BRENG HET LICHT BINNEN

 ALPHA 
T SF 

BRENG HET LICHT BINNEN

 ALPHA 
T SF 

BRENG HET LICHT BINNEN

• Hogere lichtrefl ectie

• Maakt ruimtes lichter 

 en helderder 

• Tot 20% energiebesparing

• Beschikbaar in 25 

pastelkleuren

Alpha LumiMax Mat SF is 

speciaal ontwikkeld om esthetiek 

te combineren met een licht-

refl ecterend effect. De verf 

verlicht de ruimte en creëert 

een heldere, lichtere omgeving. 

Dankzij deze unieke lichtrefl ec-

terende eigenschappen is Alpha 

LumiMax Mat SF een belangrijke 

stap naar meer duurzaamheid. 

www.sikkens.be
 

Ad_Lumimax_230x300_NL.indd   1 31/08/12 w35   16:55
p2 NL.indd   1 10/09/12   15:22



Workplace ShoWcaSe 2012  3  

I 
n dit nummer concentreren we ons op de facilitaire aspecten van het 

‘Nieuwe Werken’, een fenomeen dat steeds dominanter lijkt te worden. 

Bij een eerste oppervlakkige lezing zou je kunnen denken dat het 

alleen maar gaat over een voorbijgaande managementaanpak of een 

marketinginnovatie, bedacht door fabrikanten van kantoormeubilair 

en adviesbureaus voor workspace planning. Maar dan zou je voorbijgaan 

aan de essentie van dit fenomeen.

In werkelijkheid is de natuur van ons werk grondig aan het veranderen 

omdat het object van werken gewijzigd is. het ‘Nieuwe Werken’ maakt 

opgang, niet alleen omdat de pc’s ‘ultra portable’ zijn geworden, de 

telefoons ‘smart’, de wegen geblokkeerd door files en de werknemers 

(plotseling) bekommerd om het evenwicht werk-familie.

Neen, wat we werkelijk zien, is het concrete en reële aangezicht van 

de kenniseconomie waarover al sinds de jaren ’80 wordt gesproken. 

Gedaan met de profetieën: de toekomst is gearriveerd. Voortaan is onze 

basisgrondstof de kennis. Volgens peter Drucker (1909-2005, ‘The man 

who invented management’ - Business Week) wordt een taak in de 

kenniseconomie niet langer gegeven maar is zij te bepalen. De vraag 

‘welke zijn de verwachte resultaten van dit werk?’ is voor de medewerkers 

de leidraad om productief te zijn. Deze vraag kent geen uniek antwoord en 

zij roept op om onophoudelijk keuzes te blijven maken.

onvermijdelijk leidt dit tot grondige wijzigingen in de tijd, de plaatsen, 

de ritmes, de organisatie en de hiërarchie van het werk. Wat wij in 

deze speciale editie aankaarten, is slechts een aspect van de radicale 

verandering waarvan de tekenen steeds talrijker zichtbaar worden. 

Volgens een recente bij 16.000 mensen gevoerde enquête van regus, 

vervaagt de grens tussen professioneel en privé leven: tijdens hun 

zomervakantie besteedde 51% der Belgische bedienden tot drie uur per 

dag aan hun werk. Volgens een andere studie in opdracht van de Vlaamse 

regering en de sociale partners is de motivatiegraad van de werknemers 

gelieerd aan het stressniveau, de mogelijkheid om bij te scholen en het 

evenwicht privé-werk. In 2010 voldeed 54,3% van de arbeidsmarkt aan 

deze criteria. Slechts 54,3%! Dit cijfer onthult meteen ook hoeveel er nog 

te verbeteren valt. 

Vandaag is de technologische innovatie beschikbaar om er te geraken. 

Maar dat volstaat niet. ook de ‘niet-technologische innovatie’ speelt een 

belangrijke rol en geniet grote aandacht van de europese commissie in 

haar strategie 2020(1). Dit begrip manifesteert zich in de nieuwe manieren 

van werken. het is synoniem voor de kwalitatieve verbetering van het 

werk, dus voor verhoging van de motivatie en de prestaties en voor groei 

en nieuwe banen.

Dat is wat er werkelijk gebeurd is met ons werk. het is aan ons om er het 

beste uit te halen, zowel in ons privéleven als op professioneel vlak.

patrick BarTholoMé

Wat er Werkelijk 
met ons Werk gebeurt

I  VOORWOORD  I

(1) Strategie en actieplan ‘Innovation Union’ van de europese commissie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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FAIRS & NETWORKING EVENTS TRAINING & SEMINARS

I  AGENDA  I

→ 26 > 27/09
PROLOGISTICS 2012
De beurs PROLOGISTICS 2012 zal de nieuwste oplossingen voorstellen 
voor inboundstromen, warehousewerking en distributiekanalen.
Georganiseerd door easyFairs©

Brussels Expo 

→ 10 > 12/10 
HEALTHCARE 2012 (7e editie)
Vakbeurs gewijd aan de nieuwste en meest innovatieve producten en 
diensten voor de zorg- en welzijnssector.
Brussels Expo 

→ 20 > 28/10
INTERIEUR 
De Biënnale richt de spots op de recentste en meest geslaagde 
realisaties op het vlak van productontwikkeling en design.
Kortrijk Xpo en Buda-eiland (stadscentrum)

→ 23 > 27/10
ORGATEC
Deze vakbeurs stelt oplossingen voor het inrichten van leef- en 
werkplaatsen in kantoren voor.
Keulen (D), Koelnmesse

→ 14 > 15/11
ENERGY FORUM
Business summit voor professionals in de energiesector met 
discussieforums, conferenties en expositieplaatsen.
Georganiseerd door Artexis
Brussels Expo

→ 20/09 
IFMA Breakfast Meeting: FM en Duurzame Mobiliteit
Dilbeek, Tramsite Schepdaal

→ 25>26/09
MOVE 2012
De kern van de debatten van dit internationale congres: reacties van 
de auto-industrie op de ontwikkeling van multimodale en duurzame 
mobiliteit.
Brussel, Hotel Métropole

→ 04/10 
IFMA Breakfast ‘Bedrijfsontdekking’
Lessen, bedrijf Baxter

→ 25/10 
5e FM Congrès
Twee onderwerpen zullen in het middelpunt van dit interactief congres 
staan: zin en onzin van ‘Het Nieuwe Werken’ en het ‘Integrated Facility 
Management’.
Georganiseerd door Ki’communications.
Kasteel van Edingen

→ 27/11 
24e Facility Night
Onderwerp: ‘Facility Management in architectural landmarks’.
Een organisatie van Ki’ommunications
Woluwe, Congrescentrum

→ 03 > 04/12 
CXO Leadership Forum ‘Think Global, Act Local’
Genval, Château du Lac

→ 19/12 
IFMA Kerstevent ‘Senior versus Junior’
Georganiseerd door Young IFMA 

Meer informatie over deze evenementen: www.profacility.be/agenda 

IFMA OPLEIDINGEN 
Bij het begin van het nieuw academisch schooljaar, heeft IFMA 
zich geassocieerd met volgende hogescholen om postgraduaat 
opleidingsprogramma’s in Facility Management samen te stellen: 

10e postgraduaatopleiding in Facility Management
KAHO St-Lieven – Sint-Niklaas
Volgende sessies :
04/10 Introductie
18/10 Organisatie van facilitaire diensten
08/11 Financieel beheer en budgetteren
22/11 Contractmanagement
06/12 Documentbeheer 
20/12 Introductie vastgoed

2e postgraduaatopleiding in Strategisch Facility Management 
Erasmus Hogeschool Brussel / Dansaertcampus
De voertaal voor deze vorming is Engels. Inschrijven kan voor het volledige 
programma 2012 - 2013, maar is tevens ook mogelijk per module. 
Volgende modules:

 Module 1 – Management principles
 01/10  Strategie
 08/10 - 15/10 Financiën
 22/10  Financiën – Supply chain

 Module 2 – Impact Management
 05/11  Projectbeheer
 12/11  Benchmarking
 26/11  ICT
 03/12 - 10/12 Risk management
 17/12  Juridische verantwoordelijkheid 

Thematische halve dag opleidingen
IFMA heeft in samenwerking met Koen Neve ook thematische halve dag 
opleidingen ontwikkeld, die theorie en praktijk samenbrengen door het 
bestuderen van concrete case studies. Koen Neve, trainer en tevens facility 
manager, zal tonen hoe de verwachtingen van bedrijven zich laten vertalen 
in concrete facilitaire diensten die de Facility Manager kan verlenen. Deze 
opleidingen worden enkel in het Nederlands gegeven. Ze zijn exclusief 
voor IFMA-leden toegankelijk en gelimiteerd tot 15 deelnemers. De sessies 
vinden plaats tussen 8.30 u en 12 u.  

19/09 - 26/09 Opleiding Facilitair Scorecard
17/10 Opleiding Toegepast Nieuw Werken voor de Facility Manager
28/11 - 05/12 Opleiding Project Management voor de Facility Manager

         Meer informatie: www.ifma.be > Kalender > Opleidingen         Meer informatie: 
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De open space oppervlakten rondom 
de centrale as van het gebouw samen 
met de nieuwe werkorganisatie maken 
werknemers mobieler, wat informele 
contacten bevordert.
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Een samenloop van omstandigheden bracht het Center for Creative Leadership (CCL) sneller naar een verhuisproject dan gepland. Deze situatie werd aangegrepen voor een totale 

ommezwaai in de werkorganisatie, met open space, clean desk, flex desk, een tot samenwerking stimulerende en contactvriendelijke werkomgeving, maar ook thuiswerken als 

kernbegrippen. De zeer specifieke werksituatie voor de medewerkers vroeg een innovatieve benadering en gaf aanleiding tot een bijzondere sfeercombinatie.

De ingrijpende reorganisatie van de werkomgeving werd aan 
Buroconcept toevertrouwd, een vertrouwde partner, want ze deden in 
2005 ook al de inrichting van de CCL-vestiging aan de Tervurenlaan 
in het zogeheten Monsanto-gebouw. Rudi Plettinx, Vice President and 
Managing Director CCL EMEA: “Onze huisvesting was duidelijk te 
klein geworden. Uitbreiding binnen het gebouw en heronderhandelen 
van de huurovereenkomst bleken uitgesloten. Bovendien moesten 
we voor onze opleidingen uithuizig ruimte huren, wat niet alleen een 
belangrijke kostenfactor betekende, maar ook afbreuk deed aan onze 
relatie met de klanten”.
Voor CCL was de keuze voor de Brusselse periferie een must, ook 
al werd wel eens geopperd naar andere plaatsen uit te wijken. De 
keuze voor het complex aan de Neerveldstraat 101 – 103 te Sint-
Lambrechts-Woluwe wordt veelzijdig geargumenteerd. Er is de royale 
lichtinval dankzij het centrale Atrium, er is de rondom het gebouw 
doorlopende kantoorvloer, de nabijheid van het Woluwe Shopping 
Center met uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer, de 
korte afstand tot de luchthaven en niet te vergeten het vele groen 
waarop alle medewerkers uitkijken.

Ommezwaai 
De inrichting van de vroegere vestiging was naar Amerikaans model 
geïnspireerd, m.a.w. de medewerkers hadden elk hun eigen ‘box’, een 
weinig contactvriendelijke inrichting van de werkruimte. “Het was 
in 2005 al de bedoeling over te schakelen naar open space, maar er 
kwam teveel verzet uit de States” blikt Rudi Plettinx terug. “Gelukkig 
kregen we nu onze zin”.
De verhuis van CCL werd niet gedreven door een beoogde besparing 
op de gehuurde vloeroppervlakte, wel door een optimalisatie van de 
werkorganisatie. Zo beschikt men nu over alle faciliteiten onder één 
dak (leslokalen, vergaderzalen,…), zien de medewerkers de actie 

met klanten en cursisten, is er een contactvriendelijke en efficiëntere 
inrichting ontwikkeld door Buroconcept en gelden dezelfde regels 
voor iedereen. Rudi Plettinx: “De rondom eindeloos doorlopende 
kantoorvloer en de nieuwe werkorganisatie maken zelfs dat we meer 
bewegen en vooral dat er de ganse dag meer contacten zijn”.

Gegroeid vanuit de gebruikers
Christine Rillaerts, Architect - Partner bij Buroconcept: “Het project 
stond onder grote tijdsdruk. Van bij de beslissing in september 
2011 werden onmiddellijk een groot aantal werkgroepen gevormd 
- per afdeling, maar om horizontaal thema’s zoals de personen en 
documentenstromen of de technische aspecten in kaart te brengen - 
zodat de nieuwe werkomgeving vanuit de gebruikers kon ontkiemen”. 
Rudi Plettinx: “De meest gehoorde vraag was toen wat ik als CEO 
zou doen, of ik ook mijn kantoor zou opgeven. Het was dan ook snel 
duidelijk dat een gelijke aanpak voor iedereen de enig mogelijke weg 
was om het project te laten welslagen”. 
“De werkplekken zijn in clusters van acht uitgezet, wat een zekere 
intimiteit schept in de open space aanpak” licht Christine Rillaerts het 
project toe. “Daarnaast zijn er verschillende ‘Activity Based Stations’, 
waaronder twee soorten bubbles - kleinere voor geconcentreerd 
individueel werken en grotere waar tot vier mensen kunnen 
samenwerken - kleinere vergaderzalen, enz. ”. Bijzonder aantrekkelijk 
zijn de open zones die tussen de persoonlijke lockers zijn ontstaan. 
Ze kregen telkens een andere bemeubeling gericht op informeel 
vergaderen, waaronder ook een zone met Fatboy’s zitzakken.

Het verhuisproject was ook aanleiding om versterkt voor ‘paperless’ 
te gaan en had een belangrijke technologische impact. Rudi Plettinx: 
“De technologie volgt de gebruiker, wat evident moet zijn bij flex 
desk”. Christine Rillaerts: “Er is een technische vloer en de volledige 

IT-bekabeling werd nieuw aangebracht. De telefonie werkt met VoIP”. 
In minder dan een half jaar werd de opdracht vanaf het blanco blad 
tot de volledige uitrol gerealiseerd. Rudi Plettinx stelt tevreden vast dat 
de nieuwe organisatie gesmeerd loopt en dat het flex desk principe 
spontaan vlot ingeburgerd geraakt. 

 

Van ‘box’-cultuur naar communicatieVe samenwerkingsgemeenschap
Center for Creative Leadership

Waversesteenweg 1509 - 1160 Brussel
Tel. +32 (0)2 660 22 23

Fax: +32 (0)2 660 00 02
contact@buroconcept.be 

www.buroconcept.be

PUBLI-VIEW

Center for Creative Leadership (CCL)  
Het bedrijf heeft zijn oorsprong in Amerika, waar het al 40 
jaar actief is. Het ontstond vanuit een research project m.b.t. 
MBA-opleidingen, dat concludeerde dat er ondanks het hoge 
opleidingsniveau een tekort was aan het ontwikkelen van de 
leiderschapskwaliteiten bij de afgestudeerden.

CCL focust op het ontwikkelen van gedragsvaardigheden, 
zowel voor de ontplooiing van het individu tot leider, dan 
vanuit de klant (bedrijven) die een bepaald leiderstype nodig 
heeft. De opleidingsprogramma’s worden intern ontwikkeld, 
vaak ook op maat van klanten. Brussel is de CCL-hoofdzetel 
voor de EMEA-landen. Er werken een 70-tal mensen met 30 
nationaliteiten.
     www.ccl.org 
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Voor Jean-Luc Pluymers van de Groep voor Economische 
Herontplooiing zal Luik 2017 een nieuw elan geven aan de 
Stad Luik. Caroline Thiry benadrukt de nieuwe positieve 
aanblik van de Stad Luik in deze configuratie voor 2017. 
In het bijzonder voor de wijk Coronmeuse, maar ook voor 
Bressoux, Droixhe en Saint-Léonard.

J ean-Luc Pluymers, u bent algemeen directeur 
van de GRÉ. Kunt u ons uitleggen ‘waarom’ 
Luik 2017?
J.-L. Pluymers: In feite voeren wij een groot project uit 
dat bestaat uit twee delen: aan de ene kant de organisatie 

van de ‘Internationale Expo 2017’, en aan de andere kant 
de opwaardering van een 25 hectare groot terrein in het gebied 
rond de wijk Coronmeuse. Het project van de ‘Internationale Expo’ 
vormt het orgelpunt van een ambitieuze herontwikkelingsstrategie. 
Het versterkt de positie van Luik als Waalse economische 
hoofdstad en bestendigt het beleid van grote structuurprojecten, 
gesteund door de overheid en de economische en academische 
wereld. In afwachting van de komst van de tram, die principieel 
goedgekeurd werd door de Waalse regering, staan er nog andere 
belangrijke projecten op het programma: de restauratie van de 
Koninklijke Opera van Wallonië, de omvorming van het Museum 
voor Moderne en Hedendaagse Kunst naar het Internationaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur. Om nog te zwijgen van de recente 

Het is tijdens de laatste MIPIM (Marché International des Professionnels de l'Immobilier) in Cannes dat het vastgoedluik van het 

project ‘Internationale Expo Luik 2017’ pas echt de wind in de zeilen kreeg. De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, was ambitieus: 

“Of de finale beslissing van het ‘Bureau International des Expositions’ ons nu gunstig gezind is of niet, in november zal het project 

voor de nieuwe wijk een feit zijn. En de privépartners, die het aangedurfd hebben om zich samen met ons te engageren, zullen er 

geen spijt van krijgen!” Caroline Thiry (Stad Luik) en Jean-Luc Pluymers (Groupe de Redéploiement Économique, GRÉ) onthullen dit 

grote vastgoedproject.

n  Interview door Bruno HODITTE 

LUIK, NA 2017
Stedelijke opwaardering 

PRO-REALESTATE  I  STEdEnbOuw  I
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LUIK, NA 2017
Stedelijke opwaardering 

inhuldiging van het TGV-station, met signatuur van Calatrava, 
het vrijetijdscentrum Mediacité, ontworpen door Ron Aarad, het 
Grand Curtius Museum... Vandaag overschrijden de vastgoed- en 
infrastructuurinvesteringen in de provincie 3 miljard euro. Luik 
heeft moeilijke tijden gekend, maar Luik beleeft een ware nieuwe 
ontplooiing en Expo 2017 laat ons toe dat uit te dragen!

Tot zover de filosofie. 
Kunt u het project ook in detail toelichten?
J.-L. Pluymers: De Stad heeft gekozen voor de Coronmeuse-wijk 
om er de Expo te huisvesten. Een project dat zich uitstrekt over 25 
hectare, waar paviljoenen opgericht zullen worden, alsook de hele 
infrastructuur die nodig is voor een internationale tentoonstelling, 
waar 6 miljoen bezoekers verwacht worden. De keuze voor 

Coronmeuse lag voor de hand: het is de echte toegangspoort tot 
Luik vanuit Duitsland en Nederland. Coronmeuse bevindt zich 
vlakbij de tramlijn die de wijk zal verbinden met het stadscentrum. 
Ook de snelweg is vlakbij. Coronmeuse ligt aan de Maas, aan de 
ingang van het Albertkanaal en heeft veel groene ruimte. Historisch 
gezien vond in Coronmeuse de laatste internationale Luikse expo 
plaats, georganiseerd in 1939.

Caroline Thiry: Deze terreinen zijn eigendom van de Stad Luik, 
wat een enorm voordeel is. Vergeet ook niet de 20 hectare aan de 
andere oever, in Bressoux-Droixhe, het multimodale knooppunt 
van de Expo, met een parking, het station van Bressoux en de 
aankomst van de tram via de Atlasbrug. Om een goede verbinding 
te hebben tussen deze wijk en die van Coronmeuse, komt er een 

voetgangers- en fietsersbrug over de Maas. Allemaal voorzieningen 
die ook na de Expo een meerwaarde bieden aan de Stad.

J.-L. Pluymers: Het master plan voorziet dat de helft van de 
25 hectare als groene zone bewaard blijven. De deelnemende 
paviljoenen zullen verspreid liggen over de rest van de site. Dit 
is de kern van het project: al deze gebouwen zullen na de Expo 
omgebouwd worden tot huisvesting en dienstverlenende ruimte.

Zal deze verplichte omvorming naar woningen en 
kantoorruimte de benaderde privépartners niet 
afschrikken?
J.-L. Pluymers: Integendeel! Tijdens Mipim hebben de privé-
investeerders net veel interesse getoond. De technische beperkingen, 

Het urbanisatieproject voor de Coronmeuse-site beslaat 25 
hectare, waar de tentoonstellingspaviljoenen ondergebracht 
zullen worden, alsook de hele infrastructuur die nodig is voor 
een dergelijke Internationale Expo, waar 6 miljoen bezoekers 
zullen ontvangen worden. Het master plan voorziet wel dat de 
helft van die 25 hectare groene zone blijven.

140 Liege NL.indd   11 10/09/12   15:25
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opgelegd door de omvorming naar woningen en dienstruimten, 
zorgen blijkbaar voor extra motivatie. Aan de andere kant is ook de 
weerslag van een evenement als een internationale expo een extra 
troef.
Het is bekend dat een Expo niet rendabel is als je op het einde 
van de tentoonstelling alleen de inkomsten telt van de toegang en 
de afschrijving van de gebouwen. De oplossing – gevalideerd door 
het BIE (Bureau International des Expositions) – is een financiële 
constructie aan vastgoedzijde. Eigenlijk rekenen we op een globaal 
budget van meer dan 400 miljoen euro aan uitgaven, voor een 
positief saldo van ongeveer 100 miljoen. De Stad Luik, de GRÉ, de 
Universiteit van Luik, de Provincie en de Intercommunale Ecetia 
hebben de SCRL Immo Coronmeuse opgericht. In het kapitaal 
van deze laatste wordt het vastgoedpatrimonium van Coronmeuse 
geraamd op 10 miljoen euro plus de studiekosten. De 165.000 m2 
aan vastgoedontwikkeling die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de 
paviljoenen die gedurende drie maanden de Expo zal onderbrengen, 
zullen nadien geconverteerd worden tot 217.500 m2 bebouwd 
terrein, voornamelijk woningen. De aanbesteding zal in september 
uitgeschreven worden en is gebaseerd op twee scenario’s. Het eerste 
omvat de Expo, het tweede niet. Wij zullen tegen november de 
voorselectie van onze partner afgerond hebben, op het ogenblik dat 
het BIE zijn beslissing zal nemen.

C. Thiry: In termen van ruimtelijke ordening is de uitdaging 
groot voor Luik: wij gaan 1.300 kwalitatieve woningen creëren 
en een oppervlakte van 30.000 m2 voor diensten, in een eco-
voetgangersgebied, met inbegrip van parking, een kinderdagverblijf, 
een school, een park en een jachthaven. Het project zou gezinnen 
terug naar de stad moeten lokken, de stad die vele dertigers de 
voorbije decennia geneigd waren te verlaten. Het project Expo 
2017 / Coronmeuse zal heel die kant van Luik opwaarderen. Vooral 
Bressoux zou er wel bij moeten varen, dankzij de ontwikkeling van 
een onderhoudscentrum voor de nieuwe tram, een parking, een 
nieuwe en moderne evenementenhall, uitbreiding van de agro/
food-zone, een nieuwe toegangsweg naar Bressoux, maar ook naar 
Saint-Léonard, Droixhe... 
Luik zal in 2017 een heel nieuw gezicht tonen! n

PRO-REALESTATE  I  STEdEnbOuw  I

1 Paviljoenen / eco-wijk
 De gebouwen bestemd om de exposanten onder te brengen, zullen  
 de huidige beurshallen vervangen en paviljoenen verwelkomen van  
 deelnemende landen. Na de Expo zullen ze omgevormd worden tot  
 woningen (1.300) en 30.000 m2 diensten, rekening houdend met de  
 erg strenge milieunormen. 

2 Renovatie van het ‘Grand Palais’
 Het ‘Grand Palais’, getuige van de Internationale Expo 1939, zal 
 volledig vernieuwd worden.

3 Concertruimte  
 De punt van het Monsin-eiland zal dienen als podium voor tal van  
 culturele activiteiten, die tijdens de drie maanden durende Expo  
 voor animatie zullen zorgen

4 Brug
 Een voetgangers- en fietsersbrug over de Maas zal voor de 
 verbinding zorgen tussen de wijken van Droixhe/Bressoux 
 en de Coronmeuse-site. 

5 Bressoux-Droixhe, multimodaal knooppunt
 Om de miljoenen bezoekers van de Expo op te vangen, komt er 
 een parking in Droixhe, zal het station van Bressoux gerenoveerd  
 worden en komt er een tram op de Expo-site via de Atlasbrug.

   www.liege-expo2017.com 

Master plan voor de ontwikkeling van 25 hectare in Coronmeuse voor Luik Expo 2017
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i2i’s en zitbanken op maat met Bix tafels

‘Coupés’ langs de zijgevel, waar tot zes 
mensen kunnen samenwerken. De grote 
centrale tafel is een voorbeeld van het 
‘bench’ werken.
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‘Touchdown’ hoek met B Free Lounge krukken

Als specialist voor kantoorinrichting is het vanzelfsprekend 

dat een bedrijf als Steelcase de grootste zorg besteedt 

aan een aantrekkelijke showroom. In Zaventem beschikte 

Steelcase over een ‘WorkLife’ (het kantoor dat dagelijks 

door de Steelcase medewerkers gebruikt wordt fungeert 

tegelijk als living showroom), maar het concept voldeed 

niet langer aan de actuele noden, meer in het bijzonder de 

kantoorinrichting in functie tot het ‘nieuwe werken’.

De Nederlandse collega’s van Steelcase hadden zich al goed 
geprofileerd op het vlak van Het Nieuwe Werken en gezien zowel 
de Nederlandse als Belgische markt het voortouw nemen op dit 
vlak, lag het voor de hand de inrichting van de Belgische Steelcase-
showroom hierop af te stemmen. In afwachting van de realisatie 
van een nieuwe WorkLife in het Brusselse, diende zich met RE:flex 
(flexible business hub), een initiatief van Intervest Offices & 

Het nieuwe werken tastbaar gemaakt
SteelcaSe

Warehouses, een gedroomde opportuniteit aan: de mogelijkheid 
een showcase neer te zetten, die dagelijks volledig operationeel zou 
zijn, waardoor de klanten een praktische kennismaking kan worden 
geboden met alle Steelcase-producten.

Internationaal designconcept
Wereldwijd voert Steelcase campagne  voor de ‘Interconnected 
Workplace’ en de mogelijkheden die zich bij RE:flex aandienden 
sluiten daar perfect bij aan. 
“Steelcase toont hier de breedst mogelijke waaier aan werkvormen” 
introduceert Veerle De Clerck, Marketing & Communication 
Specialist Steelcase BeNeLux. “Er zijn concentratiewerkplekken, 
voorbeelden voor individueel werken, opstellingen voor 
samenwerken en vergaderen …”.
Laura Light van het Steelcase design team in Londen werkte 
het basis designconcept ‘Co-share space’ uit. In eigen land 
zorgde interieurarchitect Tinne Maes (Intervest) voor vertaling 
van dat concept naar de inrichting van RE:flex. “Het initiële 

showroomconcept werd aangepast naar actieve werkplekken” licht 
ze toe. “De gebruiker ervaart hier een hoogstaande technologische 
werkomgeving gepaard aan een gezellige loungesfeer, vergelijkbaar 
met bv. een Starbucks-coffeeshop. De aangename werkomgeving 
werkt motiverend en inspirerend”. 

Functionele ontdekkingstocht
Binnen het geheel van RE:flex is elke zone specifiek bedacht voor 
een bepaalde vorm van samenwerken. Zo zijn er opstellingen voor 
brainstormen, ruimte voor grote vergaderingen, is er een Media 
Scape Lounge en een grote centrale tafel als voorbeeld voor het 
‘bench’-werken. Erg aantrekkelijk zijn de drie ‘coupés’ langs de 
zijgevel, waar tot 6 mensen kunnen samenwerken. Bovendien is de 
inrichting nog eens afgestemd op kort of langdurig verblijf. Zo zijn 
er o.a. voor het voeren van telefoongesprekken maximaal akoestisch 
geïsoleerde ‘cellen’, BuzziBooths genaamd.
“Met deze actieve, op de dagelijkse praktijk gefocuste ruimte willen 
we uiteraard onze prospects inspireren en ideeën aanreiken” geeft 

PUBLI-VIEW

Grote vergaderzaal voor productpresentaties, seminaries, board-meetings, etz. Vergaderzaal uitgerust met het multimedia meubilair Media:Scape
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Werk- en ontmoetingsplek
RE:flex (flexible business hub) is gelegen in het Mechelse 
‘Industriepark Noord’ op Mechelen Campus en speelt als 
vernieuwend kantoorconcept helemaal in op de nieuwste 
behoeften aan flexibiliteit en efficiënte samenwerking. De 
ligging op een kwartier rijden vanuit Antwerpen en Brus-
sel, maar ook de vlotte bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer zijn bijkomende sterke troeven.

Het focust op co-working en biedt de gebruiker een 
toegangskaart tot het gebouw en een waaier faciliteiten en 
diensten die volgens gebruik worden afgerekend. 
Een hoog technologische werkomgeving in een aangenaam 
kader maken de faciliteiten perfect geschikt voor het 
ontvangen van professionele relaties, zodat uitwijken naar 
een hotellobby niet langer noodzakelijk is.
 
     Mechelen Campus Toren 
     Schaliënhoevedreef 20 - 2800 Mechelen
     www.reflexhub.be 
  Tel. 015/644.344

Veerle De Clerck aan. “We laten zien wat Steelcase allemaal te bieden 
heeft, maar stellen vast dat ook de eigen Steelcase medewerkers 
graag gebruik maken van RE:flex. Overal is optimale connectiviteit 
voorzien en ook het akoestisch comfort kreeg alle aandacht”.

Aantrekkelijke variatie 
Tinne Maes: “Zowat de helft van de beschikbare oppervlakte is 
erg huiselijk ingericht met het gebruik van warme kleuren. Het is 
bedoeld voor een langer verblijf: , o.a. jonge starters, freelancers 
en kleine ondernemingen vinden hier makkelijk een leuke 
werkplek. De andere helft is zakelijk-neutraal ingericht met zwart/
wit-kleurstelling en bedoeld voor korter gebruik. Hier kunnen 
productpresentaties, seminaries, board-meetings, etc. doorgaan”.
Achteraan vinden we drie vergaderruimten met verschillende 
aanpak. Een eerste is ‘low-tech’ uitgerust. Een tweede stelt een 
klassieke vergaderopstelling voor. De derde tenslotte is een 
schoolvoorbeeld van actueel high-tech vergaderen met de Steelcase 
‘Media Scape’, een uitgekiende opstelling voor 6 à 8 deelnemers, die 

zowel staand als zittend kan gebruikt worden. Alle deelnemers aan 
de meeting kunnen zich connecteren met twee grote beeldschermen 
voor interactieve presentaties en informatie-uitwisseling. 
High-tech in de praktijk is ook wat de Steelcase ‘RoomWizard’ 
te bieden heeft, een efficiënt online boekingssysteem voor het 
reserveren van vergaderruimte, maar ook voor de werkplek die op 
een bepaald moment best voldoet aan de persoonlijke noden.
“De co-share experience stimuleert de creativiteit” klinkt het 
enthousiast bij Steelcase. 

Beleef ‘The interconnected workplace’ in de RE:flex hub of ontdek 
dit innoverend meubilair in de showroom van Art Nivo Workspaces 
(Jan Van Genstraat 3-5 – 2000 Antwerpen). 

PUBLI-VIEW
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Plaats uw facilitaire projecten in de kijker!
Het vakgebied Facility Management meer bekendheid laten verwerven in België alsook de
‘Best Practises‘ een ruimere erkenning aanbieden, vormen de twee doelstellingen van de Facility Awards 
die jaarlijks door IFMA georganiseerd worden. 

Wellicht is er in uw eigen onderneming of deze van één van uw klantenrelaties een project in wording, of reeds geïmplementeerd, 
dat onderbouwd is met de principes van facilitaire dienstverlening, een uitmuntend gebouwenbeheer, spraakmakende
omgevingsfactoren die bij wijze van voorbeeld de uitvoering van de dagtaak en de mobiliteit van de medewerkers vergemakkelijkt.
In deze gevallen komt dit project ongetwijfeld in aanmerking voor de verkiezing van het Facility Management project 2013.

De projecten die in aanmerking komen voor de finale worden verkozen door een professionele vakjury samengesteld 
uit vertegenwoordigers afkomstig uit alle deelgebieden van Facility Management. De finalisten worden uitvoerig bekend gemaakt 
in de vakpers aan de hand van een reportage die zal gepubliceerd worden in het Facility Awards e-magazine verspreid zowel 
via de professionele vakverenigingen als via de Profacility Media, en op televisie gepromoot via Kanaal Z.

Op 28 mei 2013 te Brussel, op Tours & Taxis, tijdens de Awards plechtigheid worden aan de drie beste projecten de Oscar voor
Facility Management door de vakjury uitgereikt. Eén van deze projecten zal eveneens bekroond worden met de speciale publieksprijs.

Informatie en inschrijvingsformulier beschikbaar op www.facility-awards.be/candidates

Evenement georganiseerd door 

Winnaars van de 
2010 /2011 FM Project 
verkiezingen

AZ Nikolaas

GSK Biologicals

MIVB

UZA

Getronics 

Solvay

Oproep 
kandidaturen
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I 
n Gent alleen al waren er zes verschillende locaties in gebruik: 
Gent Kouter, Gent Kouterdreef, Gent Kortrijksesteenweg, 
Gent Bellevue, Gent Zuid en het Vormingscentrum Merelbeke. 
Daarnaast bestonden er ondersteunende diensten van KBC 
Bank en KBC Verzekeringen in Kortrijk en Roeselare. Een 

consolidatie van de administratieve gebouwen werd al geruime 
tijd overwogen. In 2007 startte al een uitgebreid intern en extern 
onderzoek als aanloop tot de gecentraliseerde huisvesting die nu 
wordt afgerond. Sofie Dendooven, projectmanager gebouwen: “De 
studie toonde aan dat het samenbrengen van al die diensten niet alleen 
goedkoper, maar tevens een stuk efficiënter en milieuvriendelijker 
zou uitvallen dan het voortzetten van de bestaande huurcontracten 
en de noodzakelijke renovatie van de bestaande gebouwen. Eén 
nieuw gebouw vergt immers minder onderhoud, is energiezuiniger 
en maakt het mogelijk om hetzelfde aantal medewerkers goedkoper 
te huisvesten. Over een periode van 15 jaar werd een gecumuleerd 
kostenvoordeel berekend van 25 miljoen euro”.
In het verleden deed KBC al heel wat ervaring op met gelijkaardige 

centralisatie- en optimalisatiebewegingen in Brussel, Leuven (waar 
project De Vesten alle diensten van KBC Verzekeringen samengebracht 
op één locatie aan het station), Mechelen en Antwerpen.

Bereikbaarheid 
De keuze voor de locatie gebeurde op basis van vooropgestelde 
selectiecriteria, waarbij de timing van het project (realisatieperiode 
3 à 5 jaar) zeker niet onbelangrijk was. Verder speelden mee: de 
beschikbare oppervlakte, een vlotte bereikbaarheid met zowel privé 
als openbaar vervoer en de milieuduurzaamheid. Op basis van deze 
criteria werden een aantal locaties geëvalueerd en viel de finale keuze 
op de gloednieuwe toren in het nieuwe Gentse stadsdeel ‘The Loop’. 
Hilde Maes, Directeur Beloningsbeleid en Personeelsbeheer: “De 
Arteveldetoren beantwoordt aan de hoge bereikbaarheidseisen 
die KBC vooropstelde. Er is de goede bereikbaarheid via de weg 
dankzij de ontsluiting met de E40 en de ring rond Gent. Maar de 
Arteveldetoren is eveneens vlot bereikbaar met de fiets en wordt 
bediend door rechtstreekse en frequente tram- en busverbindingen 

Op 20 april mochten we het glas heffen op de inhuldiging van de hoogste kantoortoren van Vlaanderen. Amper vier maand later 

wordt de 119 m hoge toren en nieuwste ‘landmark’ voor de stad Gent operationeel als ‘KBC Arteveldetoren’, waar de voorheen 

sterk verspreide administratieve en ondersteunende diensten van KBC Bank en KBC Verzekeringen voor de regio’s Oost- en West-

Vlaanderen hun intrek nemen. 

n  Eduard COddé 

KBC ARTEVELDETOREN EFFICIËNT EN MILIEUVRIENDELIJK 
Impact van werkplek en mobIlIteIt op vastgoedstrategIe

Pro-realestate  I  relocatIe  I

De KBC Arteveldetoren, nu de hoogste kantoortoren 
van Vlaanderen , priemt 27 verdiepingen de hoogte 
in vanuit het stadsontwikkelingsproject ‘The Loop’
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KBC ARTEVELDETOREN EFFICIËNT EN MILIEUVRIENDELIJK 
Impact van werkplek en mobIlIteIt op vastgoedstrategIe

naar het Sint-Pietersstation. KBC zal door de ingebruikname van deze 
nieuwe thuis bijdragen tot de promotie van het openbaar vervoer naar 
deze locatie”. Met De Lijn werd al overeen gekomen om extra bussen 
in te zetten. Wie toch met eigen wagen komt en deelneemt aan het 
carpooling programma weet zich verzekerd van een parkeerplaats.

Green Building Guidelines’
Bereikbaarheid was een belangrijk selectiecriterium, maar ook de 
KBC-eigen ‘Green Building Guidelines’ (leidraad voor duurzaam 
bouwen en verbouwen) deden de balans overhellen in het voordeel 
van de Arteveldetoren. Zo was er het E-peil van 70 - uiteindelijk werd 
E67 gehaald. Enerzijds werd een K-peil van 32 bekomen door een vrij 
dik pakket van 12 cm PIR isolatie in combinatie met de performante 
beglazing en raamprofielen. Het E-peil van 67 is het gevolg van de 
milieuperformante keuze van de technische installatie, de intelligente 
sturing van de kantoorverlichting en een luchtdichtheid van 3.6.
Er werd gekozen voor hoogrendementsverlichting, die enerzijds 
enkel brandt wanneer het nodig is door de afwezigheidsdetectoren 
en anderzijds in lichtsterkte wordt geregeld door de sensoren van 
de verlichtingstoestellen. Deze aanwezigheidssensoren regelen 
de lichtsterkte automatisch in functie tot het invallend daglicht 
(daglichtdimming).

Werkplek rationeel grondplan
De toren biedt vrijwel vierkante kantoorvloeren van ongeveer              
30 m x 30 m met centrale kern voor zes liften, sanitair en de nodige 
schachten voor de nutsleidingen en technieken. Dat resulteert in 640 
m² nuttige oppervlakte per verdieping, goed voor 62 werkplekken, 

waarvan er 6 als cockpit zijn uitgevoerd voor extra geconcentreerd 
werken of voor kort overleg. Sofie Dendooven: “De kantoorruimte 
is opgevat als open space waarbij rekening gehouden werd met een 
ratio van 10.5 m² per werkplek. Per verdieping is er een centrale 
service-unit waar zowel de lockers, de posthoek en de printer- en 
kopieermachine opgesteld staan. Elke verdieping beschikt over twee 
rolklassementen waarin er voor elke medewerker 1.5 m klassement 
is voorzien”.
Het grootste deel van de toren kreeg eenzelfde type-indeling. Enkel 
voor de 4e tot en met 6e verdieping wijkt de indeling af, gezien 
ze is afgestemd op het opleidingscentrum. De 24e verdieping is 
voorbehouden aan de directie en telt 12 individuele kantoren. Op de 
hoogste verdieping (25) bevindt zich een ontvangstruimte. 
KBC besliste om geen nieuwe meubels aan te kopen en alle meubilair 
te recupereren vanuit de leeg te maken gebouwen. Alle werkplekken 
worden voorzien van een nieuw werkblad.
Het opleidingscentrum, de vergaderzalen en de ontvangstruimtes zijn 
voorzien van draadloze toegang tot internet en intranet.
Op het gelijkvloers bevindt zich het personeelsrestaurant met 220 
zitplaatsen en uitzicht op de tuin. ’s Zomers kan men ook op het 
terras eten.

Plato
Bij KBC wordt ‘Het Nieuwe Werken’ aangeduid met PLATO, wat 
staat voor ‘PLAats en TijdOnafhankelijk werken’. Het concept 
werd al uitgerold in Leuven en Brussel en krijgt nu een vervolg in 
de Arteveldetoren. Het is de bedoeling PLATO voor de ganse KBC-
organisatie te implementeren.

“De nieuwe locatie, KBC Arteveldetoren, 
biedt uitgebreidere mogelijkheden voor 
plaatsonafhankelijk werken, een belangrijk 
gegeven voor de medewerkers met het oog 
op het nastreven van een goed evenwicht 
tussen werk en privé. We zijn ervan over-
tuigd dat dit de personeelstevredenheid 
ten goede zal komen” besluit Hilde Maes, 
Directeur Beloningsbeleid en Personeels-
beheer bij KBC.
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“De ervaringen met PLATO zijn overwegend positief” stelt Hilde 
Maes vast. “De KBC-medewerkers kunnen ook 1 à 2 dagen per week 
lokaal werken. Dit zorgt voor minder lange verplaatsingen, files,…. 
Sommige medewerkers missen soms het teamgevoel wanneer ze 
lokaal werken, maar dit vangt KBC op door gebruik te maken van 
de nieuwe multimedia”.
Geen enkele medewerker beschikt in het PLATO-concept nog over 
een vaste werkplek. Iedereen kiest ’s morgens bij het toekomen waar 
hij of zij plaatsneemt. Rekening houdend met vakantie, opleiding, 
…  laat dit concept ook toe om het aantal werkplekken te reduceren 
tot 80 % van het totaal aantal medewerkers. 
Voor het wegbergen van alle persoonlijke spullen en een portable 
PC beschikt iedereen over een persoonlijke locker. De kantoorzone 
blijft ook vrij van kasten. De archivering zit per verdieping 
gecentraliseerd in een paar rolklassementen. Elke medewerker 
krijgt daarin 1,50m klasseerruimte toegewezen.
Sofie Dendooven: “Als voorbereiding op dit verhuisproject 
schakelden enkele diensten (zoals kredieten en verzekeringen) 
over naar digitaal archiveren met het oog op een minimaal volume 
‘levende dossiers’ die naar de Arteveldetoren moeten verhuizen”.

Gefaseerde inhuizing
De projectontwikkelaar – De Paepe Group - leverde het gebouw 
medio mei 2012 op, waarna KBC de inrichtingswerken kon 
aanvatten. Het ging om het plaatsen van een aantal binnenwanden, 
het aanbrengen van de signalisatie en plaatsing van het meubilair.
Geheel volgens planning loopt vanaf september de Arteveldetoren 
stapsgewijs vol. Als eerste gebruiker neemt het opleidingscentrum 
voor Oost- en West-Vlaanderen dat voorheen in Merelbeke 
gevestigd was, haar intrek. Nadien zullen de medewerkers van 
de andere administratieve diensten verhuizen. Er zullen ongeveer 
400 informatici tewerkgesteld zijn. In totaal telt het gebouw 1.200 
werkplekken, waarmee KBC zich profileert als een actieve en 
belangrijke werkgever in de Vlaamse regio. Het is de bedoeling om 

de volledige verhuisoperatie af te ronden tegen eind 2012.
Via de intranetten werd systematisch gecommuniceerd over de 
voortgang van het project. Tijdens de zomermaanden werden voor 
alle betrokken medewerkers ook rondleidingen georganiseerd, 
zodat ze vooraf een kijkje konden nemen.
“Deze nieuwe locatie biedt uitgebreidere mogelijkheden voor 
plaatsonafhankelijk werken, een belangrijk gegeven voor de 
medewerkers met het oog op het nastreven van een goed 
evenwicht tussen werk en privé. We zijn ervan overtuigd dat dit de 
personeelstevredenheid ten goede zal komen” besluit Hilde Maes. n

  KBc arteveldetoren 

locatie: stadsontwikkelingsproject Gent ‘The Loop’ langs de E40

hoogte: 27 verdiepingen, 119 m

Nuttige oppervlakte: 21.500 m² bovengronds

capaciteit: 1200 werknemers

auditorium: 200 zitplaatsen 

Bedrijfsrestaurant: 220 zitplaatsen

Infrastructuur: aansluiting met de E40 autosnelweg,  voetgangersbrug voor 

een vlotte toegankelijkheid met het openbaar vervoer (halte IKEA).

parkeerfaciliteiten: 430 auto’s en 150 fietsen

e-peil: 67 

k-waarde: 32 

Gevel: 12 cm PIR-isolatie

Beglazing: U-waarde 1,1 W/m²K

raamprofielen: U-waarde 2.58 W/m² K

Technische vloer: +15 cm verhoogd t.o.v. betonplaat

plafondkoeling: via statische koelbalken

Verwarming: hoogrendement gascondensatieketels en verwarmings-

elementen met lage insteektemperatuur

Warmtewiel: voor 75% energierecuperatie uit afgezogen ventilatielucht

Geheel volgens planning loopt vanaf september 
2012 de KBC Arteveldetoren stapsgewijs vol.
In totaal telt het gebouw 1.200 werkplekken.

Systeemwanden
Cloisons amovibles
Office partitions

PAN-ALL nv
Diebeke 13
9500 Geraardsbergen
Belgium

t +32 54 41 24 71
f +32 54 41 85 06
e info@pan-all.be

www.pan-all.be
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Alle werkposten werden op twee verdiepingen 
samengebracht, de resterende halve ver-
dieping werd ingericht voor perifere functies 
(vergaderzalen, bezoekersonthaal, ...).

Workplace  I  BusIness case  I  sIBelco, antWerpen  I
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De groep Sibelco, één der oudste ondernemingen in België, besliste om het management dat voorheen over meerdere gebouwen 

verspreid was, te verenigen op één enkele site in Antwerpen. Door deze hergroepering werd niet alleen de organisatie van de 

werkposten grondig gewijzigd, maar vooral de wijze van interne samenwerking.

n  Patrick BArtholomé

    Foto’s: marc DetiFFe

ELKAAR MEER ZIEN OM 
BETER TE COMMUNICEREN  
Natuurlijke coNtacteN 
iNterN bevordereN

d 
e wil om meerdere entiteiten onder eenzelfde dak onder 
te brengen kwam voort uit de vaststelling dat een groot 
deel van de medewerkers regelmatig diende te reizen. 
In de periodes die zij in het buitenland doorbrengen, 
kunnen zij niet – of weinig – de actualiteit van hun 

onderneming volgen of er aan deelnemen. Sibelco wenste de rangen te 
sluiten door hen dichter bij elkaar te brengen, dus ‘elkaar meer zien om 
beter te communiceren’. Er werden drie sites geanalyseerd. Uiteindelijk 
besliste Sibelco om zich te vestigen tegenover het Stadspark aan de 
Plantin en Moretuslei 1A in Antwerpen. De kantoren zijn er verspreid 
over drie niveaus (op de vijfde, de zesde en deels op de zevende 

verdieping) in een gebouw dat recent grondig werd gerenoveerd. 
De technische voorzieningen werden verplaatst en de vloeren terug 
dichtgemaakt. Bovendien werden de plateaus onderbroken door 
meerdere imposante kolommen.

Om de nieuwe lokalen aan haar specifieke noden aan te passen, 
schakelde Sibelco de firma Global in. Dit studiebureau is gespecialiseerd 
in het ontwerp en de inrichting van werkruimtes. Steven Valkeniers, 
Sales Manager bij Global, legt uit: “We vertrokken van een bestaande 
situatie met beperkingen, met als doel om deze technische beperkingen 
te integreren in het esthetische concept. Zo werden de oude liftschachten 
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bijvoorbeeld hertekend tot een coffee corner en een copy corner. Voorts 
werden de kolommen op de plateaus bekleed en dienen zij vandaag als 
whiteboard”.

op zoek naar gemoedelijkheid
De opdracht van Global hield meer in dan interieurarchitectuur: het 
werk had een directe impact op de organisatie van de teams en op de 
interne communicatie. Steven Valkeniers vervolgt: “Vroeger werkten 
de medewerkers van Sibelco in zeer grote gebouwen en waren ze 
verspreid over meerdere verdiepingen in individuele kantoren. Ze 
zagen elkaar dus nauwelijks”. De uitdaging van Global bestond er 
dus in om de natuurlijke interne contacten te bevorderen in een over 
twee verdiepingen verdeelde werkruimte. “We hebben een interne 
trap geplaatst om de drie verdiepingen met elkaar te verbinden en 
installeerden een unieke bar/coffee corner voor de drie niveaus 
samen. Dit is een plaats voor gemoedelijkheid en verpozing die de 
informele contacten bevordert”. Global stelde eveneens voor om alle 
werkposten op twee verdiepingen samen te brengen en de resterende 
halve verdieping te gebruiken voor perifere functies (vergaderzalen, 
bezoekersonthaal, ...). De toegang verloopt via de lift. Tenslotte 
werden voor niet-residente medewerkers nomadische bureaus 
geplaatst: “De break-out room op de zesde etage is voorzien van 
lounges waar de medewerkers zich in een ontspannen werkkader 
kunnen afzonderen en van bubbles, ideaal om te telefoneren zonder 
te storen of gestoord te worden”.

een transparante en open organisatie
Door de samenwerking met Global koos Sibelco resoluut voor 
transparantie en openheid in de hiërarchische lijnen. Er geen voor de 
directiefuncties gereserveerde kantoren meer, noch gesloten deuren 
waar je moet aankloppen alvorens binnen te gaan, noch tunnels om 
van het ene naar het andere gebouw te gaan. Vandaag hebben alle 
medewerkers van Sibelco, van de managers tot de secretaressen, een 
werkpost in open space en gedeelde ruimtes waarin ze zich kunnen 
terugtrekken wanneer hun activiteit dat wenselijk maakt.

Door voor deze nieuwe wijze van samenwerken te kiezen, toont 
Sibelco haar wil om te anticiperen en verandering mogelijk te 

Workplace  I  BusIness case  I  sIBelco, antWerpen  I

Sibelco koos resoluut voor transparantie. Van-
daag hebben alle medewerkers een werkpost 
in open space en gedeelde ruimtes waarin ze 
zich kunnen terugtrekken wanneer hun activi-
teit van het moment daarom vraagt.

Voor de verlichting werden LED-toestellen 
gekozen omwille van hun beperkte thermische 
straling en gering energieverbruik. Hun 
basis is geïntegreerd in het oppervlak van de 
bridge en bekleed met een bijzonder elegante 
afwerking. 

De werkposten zijn gescheiden door bridges 
die de ladekasten en de ICT-kabels middels 
een dubbele bodem integreren en bekleed zijn 
met akoestische panelen. Deze absorberen de 
geluiden afkomstig van de circulatieruimten.
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maken. Met de nieuwe kantoren wordt ook de natuurlijke evolutie 
van haar structuur verzekerd en kunnen nomadische functies op 
een perfect geïntegreerde wijze worden opgevangen. 

Om deze ingrijpende evolutie in de mentaliteit te begeleiden, was 
er flink wat sensibiliseringswerk nodig. “Er was tijd nodig om de 
directie te overtuigen. We hebben hen mee op bezoek genomen naar 
andere kantoren om hen te laten kennismaken met de open spaces 
die wij voor andere ondernemingen hebben gerealiseerd. Deze 
bezoeken hebben hen overtuigd. Het geluidsniveau in de kantoren 
van Sibelco is vandaag optimaal, zowel in de open space als in de 
vergaderzalen en coffee corner”. In de marge van het project werd 
een werkgroep opgericht. Haar opdracht was (en is tot op heden) 
om de specifieke verzoeken en vragen van het personeel door te 
geven aan Global. Een speciale trainer heeft Sibelco begeleid tijdens 
de acclimatisatieperiode voor de nieuwe manier van werken.

een klassieke maar dynamische stijl
Sibelco wou dat de stijl van de kantoorinrichting zowel klassiek als 
dynamisch oogde. “Wat het esthetische concept en de afwerking 
betreft, raden wij steeds oplossingen aan die rekening houden met 
het gebruik en de levensduur van de materialen. We trachten ook 
zoveel mogelijk het principe Cradle to Cradle® toe te passen (n.v.d.r.: 
100% recycleerbare producten)” verklaart Philippe Bémont, 
Head of Project Management bij Global. “Daarvan getuigt bv. de 
keuze van het tapijt en de gipsplaten. Wij bieden al geruime tijd 
duurzame materialen aan. Aanvankelijk waren daar onvermijdelijke 
meerkosten aan verbonden maar tegenwoordig begint de markt 
C2C-oplossingen aan te bieden aan prijzen die vergelijkbaar zijn 
met die van standaardproducten”.

De werkposten zijn gescheiden door bridges, die de ladekasten 
en de ICT-kabels middels een dubbele bodem integreren en die 
bekleed zijn met akoestische panelen. Deze absorberen de geluiden 
afkomstig van de circulatieruimten. Het gekozen vloertapijt (Torso 
van Desso) draagt eveneens bij tot het akoestische comfort van de 
ruimtes. Voor de verlichting werden LED-toestellen gekozen omwille 
van hun beperkte thermische straling en gering energieverbruik. 

Hun basis is geïntegreerd in het oppervlak van de bridge en bekleed 
met een bijzonder elegante afwerking.

Sibelco is vlak voor Kerstmis 2011 verhuisd. De contractuele 
deadlines werden ondanks de tegengekomen moeilijkheden 
gerespecteerd. Aangezien er geen ladderlift was, dienden sommige 
elementen (waaronder de geprefabriceerde metalen trap en de 
airconditioninggroep) langs de buitenkant binnengebracht te 
worden. Een kraan van 100 ton werd ingezet en het verkeer in de 
omgeving geblokkeerd... Het transport werd gehinderd door een 
drie weken aanhoudende stormwind. “Wat de trap betreft, was het 
halen van de deadline voor fabricage en levering een waar mirakel” 
herinnert zich Philippe Bémont. De sleutel tot het succes? “Wij 
zijn uitstekend omringd: we kiezen partners die weten wat naar 
behoren werken is, kwaliteit leveren, snel reageren en beschikbaar 
zijn in om het even welke periode van het jaar. Wij willen kunnen 
rekenen op ondernemingen maar zonder hen daarom dag en nacht 
te laten werken. We zijn ook realistisch op het vlak van prijzen en 
we stellen partnerships op lange termijn voor. Momenteel stellen we 
een charter op punt dat we aan onze partners zullen voorleggen en 
waarmee we ons wederzijds op diverse punten engageren. n

  Belgische pionier in zand 

  kantoorinrichting van sibelco  

Sibelco is een private onderneming, gespecialiseerd in het winnen, de productie 

en distributie van een breed gamma mineralen voor industriële toepassingen. het 

bedrijf met hoofdzetel in België (antwerpen) beheert 228 productiesites verspreid 

over 41 landen. Wereldwijd stelt het 11.000 mensen tewerk. Sibelco is leverancier 

voor diverse toonaangevende industriële sectoren, zoals bouw, auto-industrie, 

elektronica, energie, chemie, glas, keramiek, enz. In 2011 realiseerde de groep 

een jaaromzet van ongeveer 2 miljard euro.

Plantin en Moretuslei 1A - 2018 Antwerpen  

oppervlakte: 2.000 m2

aantal werkposten: 50 

Studiebureau: GLOBAL scrl         www.profacility.be/global 

algemeen aannemer: G Entreprises nv
In de nieuwe kantoren van Sibelco verbindt een interne trap de drie verdiepingen 
met elkaar en er is een unieke bar/coffee corner voor de drie niveaus samen. Dit is 
een plaats voor gemoedelijkheid en verpozing die de informele contacten bevordert.
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Een oud verdeelcentrum werd op 2 juli l.l. in gebruik 
genomen als het nieuwe bestuurs- en dienstencentrum 
van Oostkamp na een grondige en duurzame facelift door 
de Spaanse architect Carlos Arroyo. Grillige vormen en 
specifieke designwensen werden door Beddeleem in 
‘bubbles’ en vrijstaande kantoorunits verwerkt. JB® Cool klimaatplafonds  JB® systeemwanden - L’Oreal 
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In de wereld van de totaalafbouw van kantoor- en 

utiliteitsgebouwen is Beddeleem uitgegroeid tot een begrip. 

De reputatie van dit Belgische afwerkingsbouwbedrijf 

op het vlak van kwaliteitszorg, expertise en zakelijke 

correctheid leidt haar naar steeds nieuwe projecten met 

toonaangevende uitstraling, zowel in België als daarbuiten. 

Dankzij een continue investering in de ontwikkeling van nieuwe 
concepten en productieprocessen zorgt Beddeleem voor een 
optimaal evenwicht  tussen duurzaamheid, efficiëntie, elegantie en 
vrijheid van ontwerp. Flexibiliteit doorheen het volledig project 
wordt gegarandeerd door het grootste deel van het productieproces 
in eigen beheer te houden. Dit maakt het ook mogelijk om grote 
capaciteiten te realiseren en daar waar nodig vlot bij te sturen. De 
voortdurende drang om te kunnen beantwoorden aan de evolutie 
van de markt wordt duidelijk in de verschillende productgroepen 
waarin Beddeleem actief is.

Meer dan 60 jaar innovatie en inspiratie
BEDDELEEM

Venecoweg 14 A
9810 Nazareth 

Tel.: 0032 (0)9 221 89 21 
info@beddeleem.be 
www.beddeleem.be

Tot de sterkste troeven behoren de JB® systeemwanden met 
een gamma van zowel basiswanden voor de meest economische 
oplossingen tot designwanden zoals de JB® Sky die voldoen aan de 
hoogste technische eisen. 
Daarnaast verzorgt Beddeleem ook de plaatsing van gipskarton-
wanden en –plafonds  en systeemplafonds in mineraalvezel en 
metaal. Sinds een aantal jaren kwamen daar ook de JB® Cool 
klimaatplafonds bij die beschikbaar zijn in plafondplaten in  staal 
of in combinatie met gipskarton.
Toch gaan de activiteiten van Beddeleem nog een eind verder 
dan enkel wanden en plafonds. In functie van een homogeen en 
harmonieus geheel wordt het JB® Office projectmeubilair met 
o.a. eigen ontwikkelde tafel- en kastsystemen, aanvulbaar met 
JB® Chair stoelen en tal van andere accessoires, steeds vaker 
geïntegreerd.
Recent werd het productgamma verder uitgebreid met JB® 
Door deurgehelen die uitblinken in snelle montage, verzorgde 
afwerking, flexibiliteit en personalisering en JB® Ceiling stalen 
plafondsystemen die gecombineerd kunnen worden met 

verschillende types bandrastersystemen en diverse inbouw 
systemen voor technische uitrustingen zoals lichtarmaturen.
Bij de realisatie van zijn project kan de klant rekenen op een 
deskundige aanpak, gegarandeerd door jarenlange ervaring, 
technische competentie en materiaalkennis. 
Beddeleem is een bedrijf met visie en ambitie dat opteert voor 
een onafhankelijke en toekomstgerichte dynamiek waar service, 
vernieuwing en productuitbreiding centraal staan. 
Elke realisatie illustreert dan ook perfect deze filosofie.

JB® systeemwanden - Vandemoortele JB® systeemwanden - stadskantoor Leuven Afbouw

PUBLI-VIEW
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Bij Mozer, gespecialiseerd in logistiek en verhuizingen, werd het jaar 2012 gekenmerkt door een belangrijke gebeurtenis: 

de hergroepering van de administratieve activiteiten en de opslagfaciliteiten op een enkele site in Kortenberg. Reden 

genoeg om de service die Mozer biedt aan klanten die speciale opvolging vragen omwille van de aard van hun activiteiten, 

extra aandacht te geven. 

Het was tijdens de voorbije maand juni dat Mozer Brucargo verlaten 
heeft om te verhuizen naar zijn nieuwe site, waar de administratie en 
een groot deel van de opslag samengebracht zijn, terwijl de site in 
Alleur een opslagruimte blijft met een technisch platform.
Een van de activiteiten in Kortenberg is het opslaan van in bewaring 
gegeven meubelen, voor rekening van grote bedrijven met meerdere 
vestigingen, die onderling regelmatig meubilair uitwisselen. Elk 
opgeslagen meubelstuk wordt geïdentificeerd (streepjescode), 
omschreven en gefotografeerd. “Wij stellen een aantal vaste klanten 
een webinterface ter beschikking, waar ze hun inventaris kunnen 
bekijken, waardoor ze een zeer precieze kijk hebben op de staat van 
hun voorraad” legt sales manager Marc Nahon uit. Maar deze tool doet 
meer: “Via deze interface kan de klant rechtstreeks een verhuizing 
aanvragen of een stopzetting van de voorraad, op een welbepaalde dag 
en tijdstip, met een welbepaald voertuig enz. Hij kan zelfs vragen om 
bediend te worden door vertrouwde medewerkers van bij ons, omdat 
die de plaatsen en procedures kennen”.
Dimitri Mozer, algemeen directeur, verduidelijkt: “Dit is een speciale 
service voor onze vaste en ervaren klanten, maar het spreekt voor 
zich dat deze vereenvoudigde regeling voor projecten van een zekere 
omvang niet voldoende is. In dergelijke gevallen voorzien we vooraf 
altijd een bezoek ter plaatse. Dit systeem is ook gerechtvaardigd voor 
klanten die bij ons een vrij actieve voorraad hebben, met regelmatige 
verplaatsingen van meubilair. Het vereenvoudigt het werk voor 
iedereen. Het is niet langer nodig om tal van mails uit te wisselen met 
de planning, de commerciële service, de klant enz. De klant krijgt 
bijna onmiddellijk een antwoord”.
Een andere nieuwigheid: op de site bevindt zich een nieuwe werkplaats 
voor technici die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de 
geldautomaten, een andere specialiteit van Mozer. De service gaat van 
de opslag, de levering tot de installatie van het toestel en de plaatselijke 
aanpassing.

Veeleisende klantenkring 
Mozer heeft net een belangrijke openbare aanbesteding gewonnen, 
want niemand minder dan de Nationale Bank heeft een lange 
termijn contract voor de logistiek, opslag en handling van haar 
meubilair getekend. Naast enkele vaste en sporadische klanten, 
bestaat de portefeuille van Mozer uit een veertigtal klanten afkomstig 
uit de banksector, publieke instellingen en verzekeringen, alsook 
advocatenkantoren. 
Naast meubelbeheer stelt Mozer ook sleutelbeheer voor (meubilair, 
informaticaruimten, kluizen...) voor een volledig bedrijf. “Wij slaan 
ze op, kunnen ze laten dupliceren, beheren de verdeling ervan en 
houden een register bij van de gebruikers”, legt Marc Nahon uit. “We 
bieden deze activiteit aan met nationale dekking en voor alle betrokken 
gebouwen”. Dimitri Mozer: “Dit alles is slechts mogelijk met stabiel en 
betrouwbaar personeel, dat er toe aangezet wordt een grondige kennis 
op te doen van de gebouwen of complexe sites, hun naamgeving, 
de geldende procedures... De klant mag geen tijd verliezen door 
ons wegwijs te maken. Bij de NBB bijvoorbeeld, zijn onze mensen 
geregistreerd in hun systeem, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert. 
Het is niet langer nodig om bij aankomst een procedure op te starten, 
een badge aan te maken enz. Dat draagt allemaal bij tot het verbeteren 
van onze productiviteit en ons concurrentievermogen”.

Nieuwe strategische iNplaNtiNg bij Mozer

Theodoor Swartstraat 3 - 3070 Kortenberg
Tel. +32 (0)2 752 51 51 - Fax +32 (0)2 751 52 13

Avenue de l’Expansion 1 - 4432 Alleur
Tel. +32 (0)4 246 41 41 - Fax +32 (0)4 246 42 49

Mozer heeft zijn admini-
stratieve activiteiten en 
opslagfaciliteiten samen-
gebracht op een enkele 
site in Kortenberg.
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FOST PLUS ZET DE TOON 
EEn groEn kantoor: gErEcyclEErd En flExibEl
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Voor het nieuwe kantoor van Fost Plus, de promotor, organisator 

en financier van selectieve inzameling, sortering en recyclage 

van huishoudelijk verpakkingsafval in België, is duurzaamheid de 

enige optie. Is dat verwonderlijk? Maar de nieuwe infrastructuur 

zorgde ook voor een nieuwe werkorganisatie.

n  Isabel GRILLET op basis van het interview door Inge Delva

     Foto’s: Thomas Vanhaute 

Workplace  I  BusIness case  I  Fost plus, Brussel  I

W 
e ontdekken de nieuwe stek in de Olympiade-
laan in Evere. Het resultaat van een zoektocht 
naar een duurzame en efficiënte toepassing van 
materialen en ruimte. Eén open landscape voor 
zowel teams als directeurs, met uitzondering van 

de algemene directeur. En dat was een bewuste keuze bij de beslis-
sing om de oude locatie te verlaten: “Vooral het feit dat onze mensen 
verspreid zaten over drie verdiepingen, begon ons te storen. Samen-
werken is één van onze kernwaarden, maar samenwerken is moeilijk 
als je op drie verschillende eilandjes zit” vertelt Kurt Tierens, Direc-
tor Finance & HR bij Fost Plus.

recyclage als core business
“Recycleren en materialen hergebruiken is onze core business” ver-
telt Kurt Tierens. “En dat moest ook zichtbaar zijn in onze nieuwe 
kantoren. We schakelden een externe specialist in om onze zoek-

Voor het nieuwe kantoor van Fost 
Plus was eén open landscape 
voor zowel teams als directeurs 
een bewuste keuze om samen-
werking te bervorderen.
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tocht naar een nieuw gebouw én de inrichting daarvan te begeleiden. 
We kwamen terecht bij studiebureau AOS Studley en op hun aanra-
den maakten we een eerste shortlist van potentiële partners voor de 
inrichting, op basis van referenties en duurzaamheidscertificaten”.

Gerecycleerde petflessen als tussenwand
“Het dossier van Pami sprong er echt uit” zegt Kurt Tierens. “Omdat 
het van in het begin zo volledig was. 3D-tekeningen en live visuali-
saties gaven ons een realistisch beeld van hoe het er in werkelijkheid 
uit zou zien. Na ons bezoek aan de productie, waar we in de praktijk 
konden zien hoe Pami duurzaam produceert, waren we overtuigd: 
er was een match!”. Recycleerbaar en gerecycleerd materiaal zet de 
toon: de frisgroene tussenwanden zijn vervaardigd uit gerecycleerde 
petflessen.

een leuke inrichting bevordert een goede samenwerking
“Dat we nu allemaal in één ruimte zitten bevordert sowieso het sa-
menwerken. Daarnaast mogen onze medewerkers sinds we hier zit-
ten ook niet meer op hun bureau eten. We stimuleren samen eten, 
want zo leren mensen elkaar beter kennen en dat bevordert samen-
werken” zegt Kurt Tierens. 
De eetruimte van Fost Plus noem je dan ook liever een lounge: kleur-
rijke stoeltjes en tafeltjes, een hoekje voor tafelvoetbal, een prachtig 
zicht op de omgeving én een aparte bibliotheek. “Waar boekjes vroe-
ger op een afdeling circuleerden, staan ze hier nu ter beschikking 
van iedereen” aldus Kurt Tierens. “Door deze plek leuk aan te kleden 
en in te richten, hopen we dat mensen hier graag naartoe komen”.

open space zorgt voor meer concentratie…
Het gekozen benchsysteem past perfect bij de nieuwe manier van 
werken. “We zitten per 2, per 4, per 6, … en kunnen uitbreiden 
of verkleinen in functie van het team, omdat het een modulair sys-
teem is” licht Kurt Tierens toe. Rustig overleggen kan in één van 
de kleurrijke lounges in alkoofzeteltjes. De ‘bubbels’, mini-zaaltjes 
afgeschermd van lawaai, zijn er voor een confidentieel gesprek of 
geconcentreerd werk. 
“Het grappige is” lacht Kurt Tierens, “dat bijvoorbeeld onze finance 
manager nu béter geconcentreerd kan werken dan vroeger. Toen hij 
in een apart kantoor zat, kwamen mensen hem vaak storen wanneer 
hij aan het cijferen was. Nu gaat hij apart zitten in een bubbel, mensen 
zien hem daar zitten en wéten dat ze hem nu beter niet storen…”. 

Via flextime, naar flexwerk?
Bij aanvang werd er nog gedacht aan de implementatie van flexwerk. 
Maar die sprong is nu eventjes te groot. Kurt Tierens: “We gaan nu 
van drie verdiepingen naar een open ruimte. Managers hebben geen 
apart kantoor meer. Dat is al een enorme stap in de richting van het 
nieuwe werken”.
De modulaire structuur en IT-infrastructuur van Fost Plus zijn er 
klaar voor, maar voorlopig gaat men voor de tussenstap flextime: een 
prikkloksysteem, niét om te controleren, wel als antwoord op een 
vraag naar flexibeler werk. Dertigers en veertigers maken de dienst 
uit bij Fost Plus en zoeken meer en meer een goed evenwicht tussen 
werk en privé. Met dit systeem kan een werknemer tot 10u ‘s mor-
gens starten. Er kan ook tot 4 uren per maand opgespaard worden. 

“Recycleren en materialen her-
gebruiken is onze core business” 
vertelt Kurt Tierens, Director 
Finance & HR bij Fost Plus. “En 
dat moest ook zichtbaar zijn in 
onze nieuwe kantoren”.
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De daad bij het woord
Als sorteren en recycleren je kerntaak is, dan voeg je zelf de daad bij 
het woord. Ter promotie van de recyclage van verpakkingen buiten-
huis (d.i. het ‘out of home’ project in o.a. sportclubs en bedrijven) 
biedt Fost Plus alle dranken aan in PET of blik. De lege verpakkingen 
worden apart ingezameld via de blauwe PMD afvalbakken op de af-
valeilandjes welke terug te vinden zijn op verschillende plaatsen in 
de kantoorruimte.
Papierverbruik wordt ontmoedigd door de centralisatie van printers 
in aparte printrooms. Voor de verhuis werd er trouwens een grote 
kastenschoonmaak georganiseerd die uitdraaide op een teambuil-
ding event: de uitdaging was minstens 50% van de oude kastinhoud 

weg te gooien. Uiteindelijk bleek er 75% overbodige ballast. De vrees 
van de werknemers voor te weinig kastruimte in de nieuwe kanto-
ren, bleek ongegrond. Er is nog ruim overschot.

een goede voorbereiding neemt stress weg
De Fost Plus Finance & HR Directeur heeft nog een doeltreffend 
middel tegen angst voor verandering: “Twee dagen voor de eerste 
werkdag op ons nieuwe adres, organiseerden we een kijkdag in onze 
nieuwe kantoren. Zo konden onze medewerkers de nieuwe locatie 
verkennen. We vertelden hen waar de koffie stond, waar ze moesten 
prikken, … Dat zorgde ervoor dat de eerste échte werkdag op de 
nieuwe werkplek stressvrij kon verlopen. Een aanrader!”. n

De frisgroene tussenwanden van 
BuzzySpace zijn vervaardigd uit 
gerecycleerde petflessen.

Rustig overleggen kan in één van de 
kleurrijke lounges in alkoofzetels 

van Vitra.

De vergaderzaaltjes zijn overigens 
bewust erg compact gehouden, 
om meer ruimte te winnen voor 
een open en ruimere werkplek.

240 FostPlus NL.indd   32 10/09/12   16:19



Workplace ShoWcaSe 2012  33  

De eetruimte van Fost Plus noem je 
dan ook liever een lounge: kleurrijke stoeltjes 

en tafeltjes, een hoekje voor tafelvoetbal, 
een prachtig zicht op de omgeving én 

een aparte bibliotheek.
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Bij Desso heeft meer dan 90% van 
de tapijttegelcollectie vandaag een 
zilveren C2C classifi catie.

Vandaag zijn er wereldwijd een 500-tal bedrijven begaan met Cradle to Cradle®(C2C). Tapijtproducent Desso gaat er 100% 

voor en werd door Professor Dr. Michael Braungart hoogst persoonlijk gefeliciteerd als beste leerling van de klas. Voor Desso 

is C2C een business model en met terechte trots stelt het daarmee winst te maken binnen een algemeen zwaar getroffen 

textielsector. 

■  Eduard CODDÉ 

CRADLE TO CRADLE
VAN OVERTUIGING TOT MISSIE 

PRO-BUILDINGS  I  INNOVATIEVE OPLOSSINGEN MET DESSO  I
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CRADLE TO CRADLE
VAN OVERTUIGING TOT MISSIE 

1) Positief gedefi nieerd = alle ingrediënten zijn geclassifi ceerd als Groen (optimaal) of Geel (aan-

vaardbaar) volgens de Cradle to Cradle®-beoordelingscriteria. Deze zijn beschreven in het Cradle 

to Cradle®-certifi ceringprogramma versie 2.1.1, dat is opgesteld door MBDC in september 2008 

en bijgewerkt in januari 2011.

2) Gebaseerd op testen uitgevoerd door GUI met DESSO AirMaster® versus een standaard harde 

PVC vloer

3) Gebaseerd op testen uitgevoerd door GUI met DESSO AirMaster® versus standaard gestructu-

reerd lussenpool tapijt

4) Externe bronnen die gebruikt zijn voor berekening zijn: BMW, Palmer, Fedustria, UFTM, vast-

goedbureaus, architectuur facturen en informatie van leveranciers (garen en andere componenten) 

Interne data is gebaseerd op lokale management schattingen.

  Desso 

Desso stelt 1000 mensen tewerk, waarvan 300 in de vestiging in Dendermonde. 

Wereldwijd verdedigen 200 eigen salesmedewerkers de kleuren van de tapijtspecia-

list, waarvan het Europees marktaandeel in tapijttegels volgens data van verscheidene 

derden en ondersteund door interne management schattingen(4). wordt geraamd op 

een toenemend aandeel van 15% in 2007 tot 23% in 2011. Desso biedt een 50-tal 

kwaliteiten aan voor de projectmarkt.

De vestiging in Dendermonde bestaat sinds 1965. In die periode kromp het aandeel 

geweven tapijt stilaan ten voordele van getuft tapijt. Tuften was toen een vernieuwende 

techniek. 

Vandaag hebben tapijttegels het grootste aandeel in de productie; kamerbreed tapijt 

(4 of 5m) is niettemin nog steeds belangrijk.

      www.profacility.be/biblio  

Voor meer informatie over de Cradle to Cradle-fi losofi e (C2C), zie in de online 

bibliotheek van Profacility : 

• Het interview van Michel BRAUNGART, de stichter van het concept en de 

 principes van Cradle 2 Cradle.

 Artikel te downloaden op www.profacility.be/biblio > 22/08/2011

• Het interview van Steven BECKERS, geëngageerde architect, C2C gecertifi eerd.

 Artikel te downloaden op www.profacility.be/biblio > 30 /04 /2012

Deze, in het Profacility magazine, recent gepubliceerde artikels zijn beschikbaar in 

PDF. Ze zijn in dalende volgorde van hun datum van online publicatie gerangschikt.

“E 
r zitten gemiddeld 120 tot 250 chemische 
stoffen verwerkt in een tapijt” opent Erik 
De Bisschop, Strategic Accountmanager 
Desso en Accredited Cradle to Cradle® 
Team Member. “Desso investeert in C2C en 

heeft ze in samenwerking met EPEA (Environmental Protection 
Encouragement Agency) stuk voor stuk onderzocht. Transparantie 
is het sleutelwoord binnen het Cradle to Cradle® gedachtegoed. 
Alle grondstoffen worden daarom getoetst aan de hand van het 
Cradle to Cradle® design protocol en geclassifi ceerd volgens de 
ABC-X categorisatie gebaseerd op menselijke gezondheid- en 
omgevingscriteria. Ook het productieproces zelf mag niet vervuilen, 
bovendien moet het tapijt gemakkelijk te scheiden zijn met het 
oog op hergebruik. Momenteel is 90% van Desso’s polyamide 
tapijttegelcollectie Cradle to Cradle® gecertifi ceerd, wat betekent 
dat alle grondstoffen van deze producten geclassifi ceerd zijn. Desso 
stelt zich als doel in 2020 volledig Cradle to Cradle® te zijn en al 
haar producten volledig te produceren met positief gedefi nieerde 
materialen(1) die biologisch of technisch afbreekbaar zijn, zodat ze 
in zowel de biologische als de technische cyclus kunnen worden 
hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. 

Er zijn vier gradaties in het ‘Cradle to Cradle®’- certifi ceringsprincipe, 
van basic tot platinum. Desso vermeldt van elk product de 
betreffende C2C-certifi cering. 
In de geest van het ‘Cradle to Cradle®’-principe - afval wordt 
grondstof, voeding voor de toekomst van onze planeet die we als 
bewoner slechts even mogen lenen, maar niet bezitten - heeft Desso 
onder andere 23.000 m² aan zonnepanelen op haar productielocatie 
in Dendermonde om een deel van het elektrische energieverbruik in 
te dekken en koopt elektriciteit uit waterkracht aan bij Electrabel. 

Voor haar fabriek in Nederland overweegt Desso een installatie voor 
biomassa in gebruik te nemen. 

Tapijttegels aan de macht
“Vandaag halen we heel veel tapijttegels terug die niet C2C-
geclassifi ceerd zijn” geeft Erik De Bisschop aan. “Zowat 50 jaar 
geleden begon de opmars van tapijttegels als aangewezen oplossing 
in combinatie met systeemvloeren. Ze hebben een rug uit bitumen, 
een restproduct uit het raffi nageproces van ruwe olie”. Door deze 
tegels te recycleren kan het bitumen gescheiden worden voor 
hergebruik bij wegenbouw en dakbedekking. 
Er worden jaarlijks miljoenen vierkante meter tegels geproduceerd. 
Bij Desso heeft meer dan 90% van de tapijttegelcollectie vandaag 
een zilveren C2C classifi catie. Erik De Bisschop: “Liefst 95% van de 
kantoortoepassingen betreft tapijttegels!”. 

Gestructureerde terugname
Desso biedt zijn klanten een opmerkelijke formule, die perfect 
kadert in de C2C-fi losofi e. 
Erik De Bisschop: “Het uitbreken en laten ophalen van oud tapijt 
kost geld voor de gebruiker. Reken op ongeveer 120 euro/ton in 
Vlaanderen. Wij halen tegen dezelfde prijs het oud tapijt op, maar 
leveren daarvoor een certifi caat af dat de recyclage volgens de Cradle 
to Cradle® principes bevestigt, wat inspeelt op de algemene wens 
naar meer MVO. Aansluitend verhuren wij nieuw tapijt, gekoppeld 
aan een onderhoudscontract”. 
Eén van de sterke troeven van deze formule is dat de gebruiker zijn 
fi nanciële middelen niet blokkeert in vloerbekleding, maar altijd 
beschikbaar houdt voor zijn core business. De huurprijs varieert 
uiteraard volgens het gekozen tapijttype en de duur van de renting, 
maar kost altijd minder dan €1/m2 per maand. 

Vernieuwend tapijt
Onderzoek leidt tot vernieuwing en zo vervolledigde DESSO 
AirMaster® recent het Desso-gamma. 
Op harde vloeren kan fi jnstof vrij rondwarrelen en voor problemen 
zorgen bij astmapatiënten. Het DESSO AirMaster®-tapijt reduceert 
de fi jnstofconcentratie in de lucht 8 maal(2) effectiever dan harde 
vloeren en 4 maal(3) effectiever dan standaard tapijt. Een stofzuiger 
volstaat voor het onderhoud en het verwijderen van het fi jnstof. Dit 
vernieuwende tapijttype leent zich dan ook bij uitstek voor RVT’s, 
scholen en ziekenhuizen. ■
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Admos heeft zich gespecialiseerd in het ontwerp 
en de vormgeving van werkomgevingen waarin 
de principes van de nieuwe arbeidsgewoonten 
(New World of Work) geïntegreerd zijn en die de 
waarden van het bedrijf weerspiegelen. 
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Admos, dat op het kruispunt tussen binnenhuisarchitectuur en ‘design & build’ actief is, stelt bedrijven die hun kantoorruimtes willen vernieuwen of compleet nieuwe kantoorruimtes 
wensen, een begeleiding van A tot Z voor. Admos heeft zich gespecialiseerd in het ontwerp en de vormgeving van werkomgevingen waarin de principes van de nieuwe arbeidsgewoonten 
(New World of Work - NWoW) geïntegreerd zijn en die de waarden van het bedrijf weerspiegelen. 

‘One-stOp shOpping’ in prOjectbeheer
ADMOS

Brusselsesteenweg 22
1310 Terhulpen

Tel +32(0)2 634 30 10
Fax +32(0)2 634 30 19

contact@admos.be
www.admos.be

PUBLI-VIEW

Een verhuizing of een doorgedreven renovatie verplicht een bedrijf 
ertoe na te denken over wat zijn reële behoeften zijn. “Het klopt dat 
een verhuizing vaak aan de basis van een project ligt,” stelt Anthony 
Shaikh vast, vennoot van Admos. “En het is vanuit dat vertrekpunt 
dat we onze klanten bijstaan. We beginnen met hun behoeften en 
de bestaande situatie te analyseren en op basis daarvan helpen we 
ze om een overwogen keuze te maken tussen ‘stay or leave’. We 
denken vervolgens na over de manier waarop we de werkomgeving 
kunnen optimaliseren om tot een echt noodzakelijke indeling van het 
werkoppervlak te komen. Daarvoor moeten we de organisatie van 
het bedrijf onderzoeken, de verplaatsingen en de stromen tussen de 
afdelingen en lokalen vaststellen … Hoe functioneren de mensen in 
hun omgeving, hoe gebruiken ze de ruimte en hoe kunnen we dat 
gebruik verbeteren door de indeling te optimaliseren?”
Van de verhuizing over de indeling tot de inrichting. Admos dient 
zich aan als een ‘one-stop shopping’ oplossing zodat de klant heel 
precies de kosten van de voorgestelde oplossing kan berekenen en 
met kennis van zaken een keuze kan maken.
“De voorgestelde oplossingen moeten niet alleen tegemoet komen 

aan de verwachtingen van het personeel van de nieuwe generatie, 
dat mobieler is en meer met het internet werkt, maar ook aan het 
karakter van de bedrijven dat almaar sterker internationaal en 
multicultureel kleurt,” onderstreept Christophe Erkens, architect en 
vennoot van Admos en oprichter van het architectenbureau Exode. 
“Het personeelsbeleid van de bedrijven verandert en we moeten 
concepten voorstellen die aan de NWoW aangepast zijn, zoals het 
Clear2Pay Village. Vandaag liggen de zones waar informele contacten 
mogelijk zijn, centraal terwijl de individuele werkposten er rond 
opgesteld staan. Elke oplossing die we voorstellen, is echter anders. 
We zijn er trots op dat we telkens weer nieuwe ideeën uitwerken, 
dat we kunnen vernieuwen maar tegelijk toch onze persoonlijkheid 
weten te behouden. De lijnen die we voorstellen zijn jong, nieuw en 
innovatief ... en als de klant echt uit de massa wil springen, kunnen 
we er zelfs een ‘rock’n roll’-accent aan geven!” 

Eén gesprekspartner, gegarandeerd resultaat
Voor de realisatie van het project biedt Admos een oplossing aan 
waarbij de klant het projectbeheer kan delegeren wat zijn taak 

aanzienlijk verlicht: “Na het concept kunnen we ons in het raam van 
een ‘design & build’ opdracht belasten met de volledige uitvoering 
van het project, tot en met het overhandigen van de sleutels,” gaat 
Anthony ShaikH voort. “Het voordeel voor de klant: een snellere 
uitvoering van de werken binnen een gegarandeerde termijn, tegen 
een gegarandeerde prijs en met een gegarandeerd resultaat! 
Niet alleen kunnen we ruimtes ontwerpen waarin met alle elementen 
van de NWoW rekening wordt gehouden, maar we kunnen ze ook 
uitvoeren en daarbij de verantwoordelijkheid op budgettair vlak op 
ons nemen. Een extra gemoedsrust die de klant weet te waarderen …”
 

Cofinimmo, Brussel. Exquando, Waver. Dechert LLP, Brussels IT Tower. Clear2Pay, Diegem. 
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Annemieke Garskamp, Steelcase 
‘Workscan’-consultant in de 
Benelux

O
pmerkelijk is dat ‘Workscan’ uit onverwachte hoek komt: kantoorinrichter Steelcase 
biedt dit traject onafhankelijk van de aankoop van kantoormeubelen en tegen betaling 
aan. Annemieke Garskamp, is ‘Workscan’-consultant in de Benelux: “De initiële vraag 
komt vaak vanuit Facility Management en is gericht op het verhogen van de efficiency. 
Steeds vaker echter zien we interesse voor het nieuwe werken vanuit Human Resources 

en de lijnorganisatie. Wat hen vooral aanspreekt is het bredere perspectief waarbij de werkomgeving 
aansluiting zoekt op de toekomstvisie en de werkprocessen van de onderneming.”

Verkenning 
Het begint bij het in kaart brengen van hoe de organisatie vandaag werkt en wat de ambitie voor de 
toekomst is. Hoe belangrijk is het voor het bedrijf om nieuwe werkkrachten aan te trekken en/of 
medewerkers te fideliseren? Hoe groot is de verandering die men voorstaat? Annemieke Garskamp: 
“Er komen heel wat interviews aan te pas met zowel managers als medewerkers van de verschillende 
afdelingen. Dit is belangrijk omdat iedereen zich betrokken voelt bij de toekomst van het bedrijf”.  
Daarnaast kan een enquête rond onderwerpen als mobiliteit, samenwerking en werkplektevredenheid 
onderdeel uitmaken van het onderzoek. 

‘Workscan’ is de naam van een consultancytraject bedoeld voor ondernemingen met 100 à 

250 werknemers die zich willen oriënteren op het nieuwe werken. Met een focus op de effecten 

voor het kantoor, richt het onderzoek zich op efficiënt ruimtegebruik, effectieve ondersteuning 

van samenwerkingsprocessen, het welzijn van de medewerkers en de cultuur en het merk van 

de onderneming. ‘Workscan’ stelt zich complementair aan het advies van een interieurarchitect.

n  Eduard Coddé

WORKSCAN
Meer efficiëntie 
Op de werkplek
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Naast een kennismaking met de werking van het bedrijf komt de analyse van het gebouw aan bod. 
Factoren als de toegekende ruimte per individu, de verhouding tussen individuele werkruimte en 
samenwerkruimtes worden in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar het potentieel van het gebouw: 
wat zijn natuurlijke ontmoetingsplekken en stiltegebieden. Een mobiliteitsmeting geeft inzicht in de 
mate waarin werkplekken en gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt.

Analyse na verkenning
Na een grondige verkenning van organisatie en gebouw volgt een analyse van de verzamelde 
informatie die resulteert in het ontwikkelen van diverse scenario’s. Deze scenario’s worden getoetst met 
medewerkers en management op wenselijkheid en impact. “Het is juist deze betrokkenheid van zowel 
medewerkers als management die doorslaggevend is voor de effectiviteit en het succes van het concept” 
geeft Annemieke Garskamp aan. “De input van de gebruikers is uitermate praktisch gericht en helpt om 
kleine, maar oh zo belangrijke details tijdig te signaleren en op te lossen. Het uiteindelijke concept moet 
voor iedereen goed werkbaar zijn en gebaseerd zijn op input van alle geledingen. “Actieve betrokkenheid 
van de leiding  is essentieel voor het welslagen van de nieuwe manier van werken. Workscan geeft 
na conceptbepaling het stokje door aan andere experts, zoals bijvoorbeeld de interieurarchitect. “Het 
resultaat van Workscan staat niet van tevoren vast” besluit Annemieke Garskamp. “Afhankelijk van de 
cultuur en de werkprocessen van een organisatie ontstaat een geheel eigen concept. Dit concept straalt 
uit naar de inrichting van het kantoor, maar ook naar de werkprocessen en de technologie. n

Gemiddeld, welk percentage van uw tijd wordt 

op de volgende locaties besteed: 

 59%  uw hoofdzakelijk kantoorgebouw.

 1%  andere kantoorgebouwen van uw bedrijf in 

  uw stad. 

 6%  een ander bedrijf of andere locaties in uw stad.

 12%  reizen naar andere steden. 

 16%  thuiswerken.

 6%  werken op andere locaties (luchthaven lounge,  

  coffee shops, enz.).

  Waar je werkt  

→ Voorbestelling van de Profacility Guide online op www.profacility.be/e-shop

→ Voorstel van advertentieformules met bedrijfsprofi elen op www.profacility.be/advertising/guide
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Workplace  I  BusIness case  I  euler Hermes, Brussel  I

Euler Hermes, wereldspeler in verzekeringsoplossingen, wilde 
zichzelf een nieuw imago aanmeten, zowel intern als extern. 
Afstoffen, moderniseren, alsook de kantoorruimtes en de wijze 
van functioneren van de onderneming volledig herdenken. De 
inrichting van de ruimte was de motor voor deze verandering.
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TransparanTie en synergie 
InrIchtIng van de ruImte: motor voor veranderIng
Euler Hermes verhuisde onlangs naar een gebouw op 300 meter van haar oude kantoren, in het Europese kwartier van Brussel. 

De zeven van elkaar afgescheiden verdiepingen, die een verouderde indruk gaven aan deze verzekeringsspecialist, hebben 

plaatsgemaakt voor een nieuwe, moderne en innovatieve ruimte: grote open kantoren met veel licht, gegroepeerd rondom ruimtes 

die gemoedelijkheid uitstralen en de uitwisseling bevorderen.

n  Tim Harrup

     Foto’s : Marie Bourgonjon

e 
uler Hermes, wereldspeler in verzekeringsoplossingen, 
wilde zichzelf een nieuw imago aanmeten, zowel 
intern als extern. Afstoffen, moderniseren, alsook 
de kantoorruimtes en de wijze van functioneren 
van de onderneming volledig herdenken: dat 

waren de gewenste objectieven voor de nieuwe vestiging. Om 
deze metamorfose op poten te zetten, deed Euler Hermes een 
beroep op Rosestudio, een in kantoorinrichting gespecialiseerd 
architectenbureau. De oude kantoren waren verdeeld over zeven 
etages en dat was niet bevorderlijk voor de interne communicatie. 
In het nieuwe gebouw is alles open en slechts verdeeld over twee 
niveaus. De enige uitzonderingen zijn de vergaderzalen, een kleine 
afgesloten ruimte voor de human resources, de infirmerie en een 
ontspanningsruimte.

new Way of Working
Elke van de zeven departementen is nu rond een ‘hub’ georganiseerd: 
die bestaat uit een ontmoetingsruimte en informele vergaderplaatsen. 

De medewerkers hebben ook toegang tot een ‘network café’ waar ze 
kunnen gaan eten, klanten ontvangen of vergaderingen organiseren.
Het meubilair bevat talrijke soorten fauteuils, poefen en moderne 
kantoorstoelen met hoge rugsteun. Voor sommige functies werd 
- vanuit de ‘clean desk’ politiek - het gebruik van de ‘flex-desk’ 
ingevoerd: de medewerkers nemen een op hun afdeling beschikbare 
werkpost in en sluiten zich eenvoudigweg op de vaste telefoon van 
deze post aan. De computers zijn niet individueel toegewezen. 
Overigens is Euler Hermes van plan om op portable toestellen 
over te stappen. De onderneming heeft een ‘clean desk’ politiek 
ingevoerd. Die wordt ondersteund door een omvangrijk proces voor 
de digitalisering van documenten. Elke bediende beschikt ook over 
een kastje om zijn persoonlijke spullen aan het einde van de dag 
op te bergen.
Wat verplaatsingen en externe vergaderingen betreft, werd het accent 
verlegd naar de organisatie van video- en teleconferenties. Ondanks 
enig wantrouwen in het begin, is vandaag iedereen overtuigd door 
deze nieuwe werkwijze, de ‘New way of Working’ genaamd. Het 

dient gezegd: de onderneming heeft zich ten volle geëngageerd 
voor deze radicale verandering van functioneren en organisatie. De 
medewerkers werden uitgenodigd om de voorafgaande werken te 
bezichtigen en er werd zelfs een gelijkaardige kopie van één der 
nieuwe ‘hubs’ in de oude gebouwen geïnstalleerd, zodat iedereen 
zich voor de verhuis al vertrouwd kon maken met de toekomstige 
werkomgeving.

nadenken over de ondernemingscultuur
De klanten die de nieuwe gebouwen bezochten, hebben in alle 
transparantie een heuse duik in het leven van de onderneming 
kunnen nemen en het nieuwe gezicht van Euler Hermes heeft 
indruk gemaakt op hen. Stéphane Vanbever, Facility Manager bij 
Euker Hermes, formuleert het zo: “Vroeger had onze onderneming 
een statisch en een beetje verouderd imago. Soms moet je echter 
verandering forceren. De inrichting van de nieuwe ruimtes was 
een motor voor deze verandering. Onze medewerkers waren 
aanvankelijk enigszins wantrouwig, wat normaal is. Maar nu zijn 
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ze werkelijk trots op Euler Hermes en hun nieuwe omgeving. Deze 
ruimtes tonen echt persoonlijkheid”.
Toen Euler Hermes besliste om deze metamorfose door te voeren, 
legde de onderneming samen met de architect een reeks criteria vast: 
transparantie, synergie en flexibiliteit waren de drie sleutelwoorden. 
Dit werd vertaald in 4.000 m2 quasi volledig open kantoren die 
helemaal in het daglicht baden.

een sterk concept
Julie Vandeput van het architectenbureau Rosestudio legt uit welke 
leidraad werd gevolgd bij de kantoorinrichting voor Euler Hermes: 
“Om een ruimte te doen ‘communiceren’, heb je een sterk concept 
nodig dat systematisch op alle niveaus wordt doorgetrokken. Op die 
wijze weerspiegelt het de waarden van de onderneming. Daarom 
heeft Rosestudio een dynamisch motief gecreëerd dat zowel in de 
afscheidingen tussen de ruimtes als in de vloeren, het meubilair 
en de signalisatie terugkeert”. De gesloten en sterk afgescheiden 
ruimtes behoren tot het verleden. Buiten de grote vergaderzalen is de 
ruimte open en transparant. De ontmoetingszones, ‘hubs’ genaamd, 
werden ontworpen naar het beeld van een golf waarop iedereen kan 
surfen, informatie uitwisselen of zich kan terugtrekken. Je vindt er 
dus de informele gemoedelijkheid onder collega’s terug. 
Het decor is hoofdzakelijk wit, waarbij een kleurenpalet vitaliteit en 
dynamiek aanbrengt. Met de kleuren rood, blauw, groen en oranje 
worden de verschillende afdelingen geïdentificeerd. Moderne 
pictogrammen vervangen de traditionele borden om de kantoren en 
de verschillende ontspanningszones aan te duiden. n

De werknemers van Euler Hermes 
hebben een ‘network café’ ter 
beschikking. Daar kunnen zij maal-
tijden nuttigen, klanten ontmoeten 
of vergaderingen beleggen.

Workplace  I  BusIness case  I  euler Hermes, Brussel  I
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  Het proces en hoe de onderneming een metamorfose onderging.

U bent sinds vijftien jaar Facility Manager bij Euler Hermes. 

Hoe heeft deze ‘New Way of Working’, deze nieuwe werkwijze, 

uw werk veranderd?

De impact is zeer sterk geweest maar ik was er op voorbereid aangezien ik aan 

de basis lag van de verandering, de verhuis van de onderneming en de keuze 

van de nieuwe locatie. Ik heb vooral nagedacht over de flexibiliteit op het werk 

en heb me laten inspireren door de aanpak van de MIVB bij de inrichting van 

haar nieuwe hoofdkantoren en door bepaalde technische aspecten van het 

project voor kantoorinrichting van Getronics in Diegem. Door deze projecten 

te bestuderen, heb ik een nieuw concept voor euler hermes op punt gesteld. 

Vroeger bevonden we ons in een gebouw waar de kantoren over zeven 

verdiepingen verspreid waren. Vandaag bezetten we slechts twee etages, wat 

veel efficiënter en praktischer is, vooral voor de interne communicatie. 

Houdt deze nieuwe locatie nieuwe taken in voor u?

Voortaan ligt de nadruk van mijn werk meer op het welzijn van de medewerkers. We hebben van de verhuis 

geprofiteerd om onze efficiëntie te verhogen. De nieuwe werkposten stelden ons in staat om het werkkader en 

het comfort van onze medewerkers te verbeteren. Bovendien is de werkomgeving gemoedelijker geworden. We 

hebben ‘hubs’ gecreëerd en elke afdeling is als het ware een ‘dorp’ geworden. In het centrum daarvan vind je 

een ‘plein’ waar zich de ontmoetingsruimtes en de technische lokalen - kopieerapparaten, kitchenette, e.d. - 

bevinden. Ik wou dat de arbeidsomgeving op een persoonlijke en privé omgeving ging lijken. We hebben dus een 

kantoorzone, een keukenzone -zoals thuis - en een salonzone ingericht.

Wat zou u zeggen aan uw collega’s Facility Managers die bang zouden zijn voor een dergelijke verandering? 

Verandering is zeer moeilijk, je moet het durven. We werden sterk gesteund door de algemene directie maar we 

hebben niet de mening van iedereen gevraagd. De verhuis heeft ons uiteraard geholpen om de veranderingen te 

doen aanvaarden. Maar uiteindelijk hebben de mensen zich vertrouwd gemaakt met de kantoren en hebben ze 

nu de indruk dat zij hier altijd gewerkt hebben. onze medewerkers zijn zich ook bewust van het grotere welzijn dat 

deze nieuwe kantoren hen brengt. 

U hebt het jonge team van Rosestudio gekozen voor de vertaling van uw concept naar de inrichting 

van de werk- en leefruimtes...

Ja, we hebben eerst een marktstudie uitgevoerd voor de verschillende elementen van de verhuis. Daarbij hebben 

we ook grote namen uit de sector geconsulteerd, vooral voor de keuze van het gebouw. Maar uiteindelijk wilden 

we uit de band springen en ons afhouden van stereotypes. We wensten dat de bezoeker zich van bij het eerste 

oogcontact een beetje gedesoriënteerd zou voelen en de indruk zou krijgen dat hij zoiets nog nooit gezien had. 

We wilden ons dus sterk onderscheiden en daarbij was rosestudio een gedurfde keuze. het is immers een jonge 

en kleine studio maar we besloten om het risico te nemen en nu zijn we erg blij met het resultaat. Deze mensen 

brachten een onvergelijkbare artistieke en architecturale toets aan.

Futuristisch hightech decor voor 
de vergaderzaal van de directie.

Elk van de zeven afdelingen is 
georganiseerd rondom een ‘hub’, een 
ontmoetingsruimte met informele 
vergaderplaatsen.

Interview met Stéphane Vanbever, Facility Manager bij Euler Hermes

220 Euler Hermes NL.indd   43 10/09/12   18:16



44  Workplace ShoWcaSe 2012

Fo
to

 S
am

ue
l D

ho
te

Over heel België, op elk moment, een 
werkplek beschikbaar hebben met een 
optimale uitrusting: dat is wat Smart 
Work Centers biedt aan werknemers op 
de baan, sales mensen, zelfstandigen, 
vrije beroepen, werknemers van kleine of 
grote ondernemingen, ambtenaren….
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Over heel België, op gelijk welk moment, een werkplek 

beschikbaar hebben met een optimale uitrusting: dat is wat 

Smart Work Centers biedt aan werknemers op de baan, 

sales mensen, zelfstandigen, vrije beroepen, werknemers 

van kleine of grote ondernemingen, ambtenaren….

Een origineel Belgische idee: alle aanbiedingen worden 

verzameld op eenzelfde platform.

“De basis voor dit project werd vorig jaar gelegd via een publiek-private 
samenwerking” aldus Pierre Leclercq, gedelegeerd bestuurder van 
Smart Work Centers cvba (SWC), “maar de belangstelling was zo groot, 
dat de testfase overgeslagen werd en wij onmiddellijk commercieel van 
start gingen, tegelijk met de oprichting van een coöperatieve vereniging, 
die instaat voor de ontwikkeling en het beheer van het project”.
Wat is precies de doelstelling van SWC?

EEN UNIEK AANBOD VOOR EEN MEERVOUDIGE DIENST
SMART WORK CENTERS

Werkgevers een nieuwe oplossing bieden en toegang tot vergaderzalen 
om voor hun werknemers mogelijkheden voor telewerk te voorzien 
in verschillende business centers over heel België, misschien in de 
toekomst zelfs over de landsgrenzen, en dat door maar één contract 
met één tussenpersoon af te sluiten. Daarmee kunnen enkele 
mobiliteitsproblemen opgelost worden en vinden de principes van de 
New World of Work gemakkelijker ingang via een kwalitatief aanbod 
tegen een heel competitieve prijs.
Het netwerk van de centra wordt in een gezamenlijk beheer door de 
beheerders van de centra zelf opgevolgd via het coöperatieve model. 
Tijdens overlegsamenkomsten wordt er over beslissingen gestemd 
waarbij ieder centrum één stem heeft.

Waarom zou een business center 
bij dit initiatief aansluiten?
Centrumbeheerders zijn behoorlijk geïsoleerd. Wij bieden ze een 
bijkomende visibiliteit. Een ‘reizende’ medewerker kan, waar hij 
zich ook bevindt, een gids raadplegen waarin hij een centrum in de 

PUBLI-VIEW

De centra die in het netwerk van Smart Work Centers stappen, moeten voldoen aan voorwaarden op het gebied van grootte, comfort, technische 
infrastructuur, soft facilities, en een onthaalbalie voorzien. 

Smart Work Centers biedt zijn gebruikers een kwaliteitsvolle werkplek in een mooie design-omgeving

Pierre Leclercq, afgevaardigd beheerder 
van Smart Work centers cvba:
“Smart Work Centers wil werkgevers 
een nieuwe oplossing bieden om voor 
hun werknemers mogelijkheden voor 
telewerk te voorzien in verschillende 
business centers over heel België en 
dat door maar één contract met één 
tussenpersoon af te sluiten.”
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Profiteer ervan: een gunstig proefaanbod 
Een forfait van 100 uur (meerdere gebruikers) voor €500 excl. 
BTW, geldig tot 31/12/2012. Dit is het tarief voor de veel-uur-
verbruikers, dat nu uitzonderlijk als lanceringsprijs en 
als proefaanbod voor een klein volume aangeboden wordt.

Geïnteresseerd? Bel ons op 0491/56 77 00 of surf naar 
www.smartworkcenters.be. Voor een overzicht van de actuele Smart Work Centers:

www.smartworkcenters.be

onmiddellijke omgeving kan vinden. Wij willen de Michelin Gids van 
de business centra zijn dat deel uitmaakt van Smart Work Centers! 
Een bijkomende reden om aan te sluiten, is dat wij plannen om 
middelen te voorzien die het centrumbeheer een stuk eenvoudiger zal 
maken: online verkoop, reservaties, aanwezigheidslijsten, facturatie. 
Via ons netwerk komen de coöperanten, als aanvulling op hun eigen 
klantenbestand, in contact met grote corporate klanten die een contract 
met SWC afsluiten.
De coöperatieve vorm zorgt er ook voor dat ons bedrijf een 
uitwisselingsplatform is voor best practices. Winst is voor de cvba 
niet echt een doel op zich: de aandeelhouders zijn beheerders van de 
centra en wij zijn tevreden als we voldoende overhouden om de nodige 
werkmiddelen te kunnen ontwikkelen die voor iedereen nuttig zijn.

Wat is het voordeel van deze centra voor de gebruiker?
Grote bedrijven met een verspreid personeelsbestand krijgen zo 
toegang tot een nieuwe werkvorm. Dit is vooral aangewezen voor 
ondernemingen die werken met het halen van doelstellingen en de 
prestaties van hun personeel meten op basis van resultaten. 
Wij willen kwaliteitskantoren aanbieden: de centra die in dit netwerk 
stappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen: grootte, comfort, 
technische infrastructuur, soft facilities, een onthaalbalie voorzien. In de 
praktijk overstijgen we dikwijls de minimale eisen, met fraaie design-
inrichtingen.
De SWC-gebruiker hoeft zich ook maar tot één gesprekspartner te 
wenden. Op verplaatsing moet hij niet telkens een ander centrum 
opbellen en reserveren. Er is één gecentraliseerde reservatiedesk en de 
kostprijs wordt van zijn opgeladen betaalkaart gehaald. 
Dit systeem is in België behoorlijk uniek: Nederland telt al een 
honderdtal centra (het idee is daar ‘van thuis uit met de fiets bereikbaar’) 
en ze hebben een repertorium waarin alle aanbieders opgenomen zijn. 
Maar hun systeem is niet eenvormig, er is geen gemeenschappelijk 
aanbod dat de werkgever een standaardkwaliteit tegen een vaste prijs 
biedt en de werknemer toelaat zich om het even waar aan te melden 
om te werken. Wij bieden een contract aan waarbij men toegang heeft 
tot het volledige netwerk tegen een opgeladen credittijd. De prijs is 
ongeveer €5/uur per gebruikte werkplek voor een abonnement van 
100 uur, bruikbaar door alle medewerkers van het bedrijf dat klant 
is.. De gebruiker prikt gewoon bij binnen- en buitengaan om zijn 
aanwezigheid te registreren en de facturatie te regelen.

Als we de jaarkost van een SWC-werkplek vergelijken 
met bijvoorbeeld de OCI-index (€11.776/jaar), waar 
verhoudt zich dan jullie aanbod?

We zijn een stuk minder duur, maar je moet wel rekening houden 
met de specifieke kenmerken, waaronder het nomadisme. Een 
gebruiker die bijvoorbeeld elke dag naar eenzelfde centrum bij hem 
in de buurt trekt, heeft er belang bij een andere formule te kiezen: een 
maandabonnement in een centrum voor zowat €300/maand. Maar 
onze formule is absoluut niet duur. Wij geven de werkgever ook een 
gedetailleerd overzicht met een precieze opgave van het gebruik van de 
SWC (welke afdeling maakte er gebruik van, tijdens welke uren, welke 
dagen, welke plaatsen). Daaruit kan de klant zijn noden bepalen en het 
systeem eventueel na een testfase uitbreiden naar zijn volledige bedrijf. 

Richt dit model zich niet vooral op bedrijven die 
het hiërarchische piramidemodel verlaten hebben 
en met een behoorlijk vlak organigram werken?
Jawel, en ook tot die ondernemingen die hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid willen nemen, onder andere op het vlak van 
de ecologische voetafdruk, verloren tijd en opgebouwde stress door 
nutteloze verplaatsingen. Wij bieden zowel een oplossing voor meer 
levenskwaliteit als voor een betere ecologische voetafdruk.

Welke ontwikkelingen voorziet u nog?
Het ontbreekt niet aan belangstelling en enthousiasme, maar we 
drukken de centrumbeheerders op het hart hun rendabiliteit ook 
veilig te stellen door voor eigen klanten te zorgen, die bijvoorbeeld op 
maandbasis huren. De omzet van een centrum kan niet alleen door 
SWC gegenereerd worden. We hebben momenteel een tiental centra en 
we willen dit uitbreiden tot een twintigtal in 2013. Vooral in Vlaanderen 
willen we meer aanwezig zijn.

PUBLI-VIEW

Momenteel telt het Smart Work 
Centers netwerk een tiental centra. 
Het zou normaal uitbreiden tot een 
twintigtal in 2013.
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 NIEUWIGhEDEN OP VLAK VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING 
VOOR hET INRIchTEN VAN DE WERKPLAATS

SHOWROOM
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Maximale flexibiliteit voor de gebruiker en een opvallend eenvoudige vormgeving – met die doelstellingen heeft Naoto Fukasawa samen met Vitra het tafelsysteem Kuubo ontwikkeld. Kuubo ondersteunt verschillende 
werkprocessen, vooral waar het de gewoonte is om open te communiceren. Het ruime werkplatform zweeft boven de cilindrische zuilvoeten en vormt in open space offices het centrale punt voor afspraken of spontane 
ontmoetingen: voor gesprekken in kleine of grote groepen, voor presentaties, voor projecten in teamverband, om tijdelijk zelfstandig te werken, voor vergaderingen en besprekingen, maar ook voor sociale ontmoetingen 
en speciale gelegenheden.  Kuubo is een werkplatform dat consequent is afgestemd op de hedendaagse, flexibele manier van werken – teamwork en communicatie onder collega’s en het gebruik van moderne 
technologie, zoals laptops en mobiele telecommunicatie. 

     www.vitra.com/nl-be/

MAXIMALE FLEXIBILITEIT & EENVOUDIGE VORMGEVING

Vitra Kuubo  

I  SHOWROOM I

De ‘Evoko Room Manager’ bestaat simpelweg uit een aanraakscherm dat op de buitenmuur van een vergaderzaal wordt geplaatst en verbonden is met de 
Exchange-server van het bedrijf. Extra software is niet vereist. Installatie op de server is zo eenvoudig als het toevoegen van een nieuwe medewerker op het netwerk. 
Alle belangrijke informatie op het scherm wordt weergegeven: huidige tijd, tijdstip van begin en einde van de vergadering, wanneer de vergadering begonnen is, hoe 
lang zij nog zal duren. Het schermpje toont een overzicht van de reserveringstatus en maakt het mogelijk om een zaal te boeken, een boeking te bevestigen, een 
reservering te annuleren of een vergadering die bezig is te verlengen. Het systeem werkt ook met Microsoft’s ‘Cloud’-toepassing MS Office 365, Outlook Web Access 
en Google Apps voor bedrijven. Dit maakt het niet alleen mogelijk om vergaderzalen vanaf het kantoor te boeken, maar via het Internet ook van overal ter wereld.

     www.evoko.se

EEN VERGADERZAAL BOEKEN, WAAR JE OOK BENT

Evoko Room Manager
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Een privéplek middenin de publieke ruimte, een rustpunt in de dynamiek. De EARCHAIR is een flexibele bespreekruimte, uit 
te breiden in grootte en bijna overal te plaatsen. Zet er nog een EARCHAIR bij en het is een kamer. Met een geluidsreductie 
tot meer dan een halvering, biedt de EARCHAIR gelegenheid voor privégesprekken in openbaar gebied, om ongestoord te 
werken of comfortabel te telefoneren. De in de armleuning geïntegreerde tafel biedt ruimte aan koffie, kladblok, of tablet. 
De EarChair is ontworpen door Jurgen Bey, Studio Makkink & Bey.

       www.sv.be

RUSTPUNT IN DE DYNAMIEK

SV EarChair 

Sedus kantoorinrichtingen worden uitsluitend in opdracht en dus 
op maat gemaakt. De producten zijn in een ongekend groot aantal 
optische en technische varianten verkrijgbaar. Het productenpallet 
strekt zich uit van bureau- en kastsystemen via bureauzitmeubilair 
en conferentiemeubilair tot projectmeubilair voor de meest 
uiteenlopende toepassingsgebieden. De ‘viswall’ verzoent de 
wens van open kantoor lay-outs alsook van vertrouwelijkheid 
en bescherming tegen afleiding met elkaar. Hiertoe is viswall als 
dubbel afschermelement gecreëerd, bestaande uit vrij draaibare 
lamellen die op een stabiele bodemplaat zijn verankerd. Dankzij 
de draaibaarheid van de gestoffeerde vleugels kunnen de viswalls 
geheel naar wens transparant, open of als volledige afscherming 
worden gebruikt. Door de puntig toelopende uiteinden van de 
bodemplaten kunnen de modules in een rij worden opgesteld, maar 
ook in verschillende richtingen wijzend en verspringend worden 
geplaatst.

     www.sedus.com

ZONE-INDELING OP MAAT

Sedus viswall
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Werken op kantoor is duidelijk niet meer wat het geweest is. Met de i.work module vindt u het perfecte evenwicht 
tussen afzondering en interactie, concentratie en communicatie, focus en mobiliteit. Het ene moment verdiept u 
zich in een rapport, een e-mail of een online onderzoek, het andere communiceert u met collega’s, vergadert u met 
verantwoordelijken of ontmoet u klanten. i.work is individueel in de hoogte verstelbaar en u kiest uit 2, 4, 6 en zelfs 
meer bladen in functie van uw behoeften. Bovendien is er over de gehele lengte van het tafelblad een opening van 
6 cm voorzien om alle kabels netjes in weg te bergen. Ook wanden kunnen op de i.work geplaatst worden, zodat 
meer visuele en akoestische privacy ontstaat voor de gebruikers. De wanden zijn leverbaar in stof of (kunst)leder. 
Het 3D-motief geeft de wand een eigenzinnige touch en kan bovendien uitgerust worden met een groot aantal 
multifunctionele, stijlvolle accessoires. 

     www.pami.be/nl/content/iwork

GEDEELDE WERKOMGEVING, DUBBEL WERKPLEZIER

Pami i.work

I  SHOWROOM I
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Deze bank van designer Kurt Müller onderscheidt zich door het 
minimalisme van zijn lijnen. Bovendien staat zijn dikke opvulling garant 
voor groot zitcomfort. De lijnen van Adesso werden herleid tot hun 
eenvoudigste vorm. Dit zorgt voor een zeer sculpturale en karakteristieke 
uitstraling. De dikke bekleding en de aparte vorm zijn zeer uitnodigend. 
De zetel kan worden bekleed met stof of leer uit het brede assortiment 
van de Girsberger collectie en het sleevormige frame is verkrijgbaar in 
verschillende soorten van massief hout of roestvrij staal. De standaard 
aangeboden lengtes zijn 140, 210 en 280 cm maar ook andere afmetingen 
zijn mogelijk op verzoek van de klant.

     www.girsberger.com

EEN BANK MET AANTREKKELIJKE LIJNEN

Girsberger Adesso

De bureaustoel ‘ON’ van Wilkhahn, bekend als producent van design 
kantoormeubilair, laat de gebruiker toe te zitten zoals hij wil en toch een 
uitstekende lichaamsondersteuning te ervaren. Dit dankzij het Trimension® 
systeem dat ervoor zorgt dat de stoel alle bewegingen van het lichaam op 
de drie assen kan volgen. Het bedieningsorgaan stemt exact overeen met 
de bewegingen van de heup en de knie. Het resultaat? Een bureaustoel 
die de natuurlijke bewegingen tijdens het kantoorwerk stimuleert zonder 
het lichaam te vermoeien. Ook met het uitzicht van de stoel is rekening 
gehouden. In samenwerking met ‘designstudio wiege’ werd er gekozen 
voor duidelijke lijnen, eenvoudige functies en kwalitatief hoogstaand 
materiaal - onder hoge druk gegoten aluminium - gekoppeld aan een 
elegante en omhullende vorm. Met zijn hoge verkoopcijfers profi leert de 
in 2010 voorgestelde bureaustoel zich als een bestseller. Het ON-gamma 
genereerde in 2011 liefst een derde van de globale omzet van Wilkhahn.

     www.wilkhahn.com

EEN KEERPUNT IN ERGONOMIE

Wilkhahn Bureaustoel ON
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De door Paolo Fancelli ontworpen bureaustoelen van de nieuwe 353-serie paren de 
nieuwste technische inzichten aan de hoogste eisen op ergonomisch vlak en combineren 
ze met een overtuigende vormgeving. Bovendien voldoen ze aan verregaande eisen met 
betrekking tot milieuvriendelijkheid: getuige hiervan het Cradle-to-Cradle-certifi caat 
voor deze stoelen. Doel is om producten die niet schadelijk voor de omgeving en 100% 
recycleerbaar zijn te produceren. Een goede bureaustoel is meer dan een zitplaats: hij 
steunt en ondersteunt zijn gebruikers in alle denkbare werkhoudingen, maakt indruk 
met zijn functionaliteit, zijn ergonomie en zijn uiterlijk. girofl ex 353 voldoet volledig 
aan deze criteria. Het product is onder andere verkrijgbaar met 3D-spacer fabric in 
aantrekkelijke kleurvarianten en naar voren verstelbare zitneiging, kleerhanger en 
hoofdsteun.

     www.girofl ex.com

BIJDEhAND, SIERLIJK EN BIJ IEDEREEN PASSEND

girofl ex 353

De ‘BuzziDesk’ zorgt voor meer privacy op de werkplek. Het idee achter dit 
product is om een klein, 40 cm hoog tussenwandje met vrij aanpasbare 
breedte te plaatsen tussen verschillende werkplekken. De BuzziDesk dient dus 
als akoestische afscheiding die de geluiden van de werkomgeving vermindert. 
Hij houdt niet alleen vervelende telefoon- of computergeluiden van collega’s 
tegen maar is ook nog eens zeer eenvoudig te bevestigen op elk bureau. 
Bovendien maakt de BuzziDesk met zijn aaibare look en kleurrijke tint, van 
elke werkdag een feest!

     www.buzzispace.com/products/buzzidesk

GEDEELDE WERKPLAATS, MINDER GELUID 

BuzziDesk

Het assortiment noodverlichting met pictogrammen van Zumtobel werd 
onlangs uitgebreid met een stijlvol doch discreet gamma met een nog 
steeds uitstekende lichtkwaliteit. Er werd bijzondere aandacht besteed aan 
compactheid, een perfecte uitwerking van details en materiaalkeuze. De 
grootste vernieuwing is de ERI-technologie (Escape Route Illumination), een 
energie-effi ciënte LED-spot gecombineerd met een zeer kwalitatieve lens. 
Zo kan de oriëntatie van de lichtkegels aan het verloop van de vluchtwegen 
worden aangepast en ter plaatse op de specifi eke situatie in het gebouw 
worden afgestemd. Vluchtweg- en veiligheidsarmatuur in één! De toestellen 
zijn 100% recycleerbaar. Tevens wordt er grondstofzuinig gefabriceerd. Dit 
gamma garandeert een uitstekend rendement, een lange levensduur en een 
geringe onderhouds- en energiekost. 

     www.zumtobel.be/onlite

RIchTBARE VLUchTROUTEVERLIchTING

Zumtobel Onlite
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De ‘Prooff’-collectie van de Nederlandse meubelfabrikant SV omvat meubelen met specifieke functionaliteiten die de steeds veranderende behoeften van de mens en 
omgeving vervullen. Ze voldoen aan de hoogste normen in het hedendaagse meubelontwerp, terwijl ze het gebruik van kantoren en openbare ruimtes herdefiniëren. 
Aan het Prooff-meubilair ligt een uniek proces ten grondslag waarbij ontwerp en technische intelligentie worden gecombineerd met Nederlands vakmanschap. Prooff 
werkt samen met nationale en internationale ontwerp- en architectenbureaus zoals Studio Makkink & Bey, Axia Design en UNStudio. Onder supervisie van Studio 
Makkink & Bey stimuleert Prooff het Proofflab, een platform dat continu onderzoek verricht naar de veranderende behoefte van de mens en haar omgeving.

     www.sv.be

BEWEZEN ANDERS

SV Prooff Niche
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Geconcentreerd werk vraagt om een hoge lichtkwaliteit. Het design van 
hedendaagse werkplekarmaturen vereist maximale economische effi ciëntie in 
investering en gebruik, maximaal bedrijfsrendement, een maximale bijdrage 
aan “Green Building” en “Sustainability”, maximale fl exibiliteit in functie 
en lay-out, maximale ruimtelijke integratie. Met een optimale lichtverdeling 
en hoog rendement levert het armatuur ELEEA een wezenlijke bijdrage tot 
meer lichtkwaliteit en comfort, tot een spaarzaam gebruik van de natuurlijke 
rijkdommen en tot duurzaamheid. Daarbij combineert de direct/indirect 
afstralende armatuur fl exibele functies en inrichtingsmogelijkheden met een 
doordachte sobere vormgeving. De onopvallende afronding van de verticale 
kanten gaat gepaard met de scherpe precisie van de horizontale kanten. De witte 
kleur van de behuizing symboliseert de wens naar een dematerialisering van de 
functies, naar het opheffen van de grenzen tussen de ruimte en zijn technisch-
functionele componenten. 

     www.zumtobel.be/onlite

LIchT DAT LAAT WERKEN

Zumtobel ELEEA

Met de stoelenfamilie girofl ex 656 presenteert het Zwitserse deskundigheidscentrum 
op het gebied van zitten de perfecte synthese van design en comfort. Een 
richtinggevend concept dat esthetiek met hightech verenigt. Of het nu gaat om 
een fl exibele bureaustoel, een praktische vergaderstoel of een uitnodigende 
bezoekersstoel: de girofl ex 656 trekt de aandacht door zijn lichte, verfi jnde en 
toch opvallende vormgeving en zijn uiterst eenvoudige bediening. Het nieuwe 
Shiftmove synchroonmechanisme, dat in een handomdraai in acht standen op 
lichaamsgewichten van 45 tot 150 kg kan worden ingesteld, biedt een gelijkmatige 
en constante tegendruk van de rugleuning bij maximale bewegingsvrijheid. Daarnaast 
zorgt de in hoogte en diepte verstelbare lendensteun voor een optimale houding. De 
door greutmann bolzern designstudio ontworpen stoelenfamilie werd in 2011 met 
een “red dot design award” bekroond.

     www.girofl ex.com

PRAchTIG, FLEXIBEL EN GRENSVERLEGGEND

girofl ex 656

Opgeruimd staat netjes, maar met Pami wordt het pure kunst. De bekende 
keramist Piet Stockmans creëerde exclusief voor Pami een unieke bureauset. 
Uniek, want de ontmoeting tussen Stockmans en Pami laat zien dat design, 
kwaliteit en functionaliteit perfect en tijdloos verzoenbaar zijn. Sober, ingetogen 
en ongezien. De Stockmans-bureauset van Pami is 100% handgemaakt. Geen 
twee objecten zijn hetzelfde. Elk element draagt het Piet Stockmans logo als 
signatuur van de meester. Het porselein zelf is van de hoogste kwaliteit en 
vervaardigd volgens de strengste normen. Met de Stockmans-bureauset van 
Pami voeg je een vleugje savoir-vivre aan je dagelijkse werk toe. Je kiest uit 
twee collecties, allebei kleuren ze in het beroemde ‘Stockmansblauw’.  

     www.pami.be

DE KUNST VAN hET ORGANISEREN

Piet Stockmans voor Pami
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OP VLAK VAN MEUBILAIR EN APPARATUUR VOOR hET INRIchTEN VAN DE WERKPLAATS 
TERUG IN DE TOONZALEN VAN DE FABRIKANTEN EN DE MULTI-BRAND WINKELS

Vind de nieuwigheden 

ALL OFFICE CONCEPT 
INTERNATIONAL
Nieuwe Gentsesteenweg 10/4
1702 Groot-Bijgaarden
TEL (0)2 469 11 84
info@allofficeconcept.com
www.allofficeconcept.com

ALTERNATIV WORKSPACE 
SOLUTIONS
Rue de l’été, 15 
1050 Brussel
TEL (0)2 627 18 55
tania@alternativ.be
www.alternativ.be

ART NIVO WORKSPACES
Jan Van Gentstraat 3-5
2000 Antwerpen
TEL (0)3 216 16 19

ART NIVO
Onderbergen 76
9000 Gent
TEL. (0)9 233 30 35
info@artnivo.be 
www.artnivo.be

BEDIMO
Zoning Sainte Henriette
7140 Morlanwelz
TEL (0)64 238 330
info@bedimo.com
www.bedimo.com

BENE
Corporate Village
Da Vincilaan 2/b7 
Business Centre -1
1935 Zaventem
TEL (0)2 421 41 80
office@bene.com
www.bene.com

BULO 
Blarenberglaan 6
Industriezone Noord B
2800 Mechelen
TEL (0)15 28 28 28
info@bulo.be 
www.bulo.com

BULVANO
Koralenhoeve 20
Industriepark Kapelleveld
2160 Wommelgem
TEL (0)3 355 37 40
info@bulvano.be
www.bulvano.be

BURO INTERNATIONAL
GENT- DRONGEN
Industriepark-Drongen 4
9031 Drongen
TEL (0)9 233 45 96 

BURO INTERNATIONAL
TIELT
Galgenveldstraat 6
8700 Tielt
TEL (0)51 404 411
info@burointernational.be
www.burointernational.be

DELTA LIGHT 
Muizelstraat, 2
8560 Wevelgem
TEL (0)56 435 735
info@deltalight.com
www.deltalight.com

FORMA
Chaussée d’Alsemberg, 993
1180 Ukkel
TEL (0)2 332 15 11
office@forma.be
www.forma.be

GISPEN
Chaussée de Wavre, 1509
1160 Brussel
TEL (0)2 660 00 60
info@gispen.be
www.gispen.be

GIROFLEX 
Neerveldstraat 109 
1200 Brussel 
TEL(0) 2 761 20 20 
sav@giroflex.be
www.giroflex.com 

KINNARPS
Heide 15
1780 Wemmel
TEL (0)2 456 0 456
info@kinnarps.be
www.kinarps.com

PAMI
Industrielaan 20
Nolimpark 1408
3900 Overpelt
TEL (0)11 800 700
info@pami.be

PAMI - Tour & Taxis
Havenlaan 86
Showroom B4
1000 Brussel
TEL (0)2 475 22 40
info@pami.be 
www.pami.be

STEELCASE 
WorkLife Bruxelles
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
TEL (0)2 726 04 26
www.steelcase.be

RE :FLEX  Business hub 
& Steelcase Showroom
Mechelen Campus Toren 
Schaliënhoevedreef 20
2800 Mechelen
TEL (0)15 644 344
www.reflexhub.be

SV 
Koningin astridlaan 59
1780 Wemmel
TEL (0)2 531 13 50
info@sv.be 
www.sv.be

TDS Office Design
LIEGE 
Rue de l’Hippodrome, 186
4000 Luik
TEL (0)4 254 99 10
lie@tds-office.com

TDS Office Design
ANTWERPEN
Frankrijklei, 104a
2000 Antwerpen
TEL (0)3 232 91 27
ant@tds-office.com

TDS Office Design
BRUXELLES
Rue des Begonias, 10-16
1170 Brussel
TEL (0)2 672 61 40
bru@tds-office.com
www.tds-office.com

VITRA
Woluwelaan, 137 
1831 Diegem 
TEL (0)2 725 84 00 
www.vitra.com

VITRA POINT
Louizalaan, 154
1050 Brussel
TEL (0)2 242 02 02 
info@brussels.vitrapoint.net
www.brussels.vitrapoint.net

ZUMTOBEL LIGHTING 
Light Centre
Rijksweg 47
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
TEL (0)3 860 93 93
info@zumtobel.be
www.zumtobel.be

SEDUS STOLL 
Korte Massemensestw. 58/2
9230 Wetteren
TEL (0)9 369 96 14
sedus.be@sedus.com
www.sedus.be

WILKHAHN
The Lofthouse
Oude Leeuwenrui 7-11
2000 Antwerpen
TEL (0)3 2329391 
info@wilkhahn.be
www.wilkhahn.com

www.profacility.be/guide
Dit adressenboekje omvat een selectie van multi-brand winkels en 
toonzalen van fabrikanten. een meer uitgebreide lijst van showrooms 
en verkooppunten is online beschikbaar op www.profacility.be/guide.
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Negen-tot-vijf-banen zijn er steeds minder. Ook in de 

‘gewone’ kantoorfuncties. Het wekt maakt een nieuwe 

balans tussen werk en privé mogelijk. Met herdachte, 

gedeelde of anders georganiseerde kantoren als resultaat. 

Dit vraagt om nieuwe concepten. De ruimtebesparende 

opslagconcepten van Bruynzeel sluiten hier perfect op 

aan. 

Bruynzeel Storage Systems introduceert 
een nieuw opslagconcept voor kantooromgevingen 

“Kantoren vragen meer en meer voor centrale opslag van dossiers, 
persoonlijke eigendommen, enzovoort. Kasten die passen bij 
de sfeer en uitstraling van een bedrijf, zodat medewerkers 
zich prettig voelen op hun werkplek” aldus Patrick Altena, 
commercieel manager van Bruynzeel Nederland. “De verrijdbare, 

Bespaar ruimte en geld in een aantrekkelijke omgeving 
Bruynzeel Storage SyStemS

ruimtebesparende oplossingen van Bruynzeel sluiten perfect 
aan op de veranderde behoeften. Centrale opslag die u op elke 
gewenste manier kunt vormgeven. Wij beoordelen wat er aan 
ruimte nodig is voor het opbergen van persoonlijke spullen en 
het archiveren van dossiers en kijken vervolgens waar de kasten 
geïnstalleerd gaan worden. De kleur en eventuele afbeeldingen 
worden afgestemd op uw huisstijl en interieur. Zo worden de 
systemen een integraal onderdeel van het algehele design.” 

Win 50% extra ruimte! 
Waar traditionele opslagoplossingen kostbare vierkante meters 
opslurpen, biedt Bruynzeel een uniek verrijdbaar opslagconcept 
aan: verrijdbare kantoorkasten. Met het Compactus Dynamic 
systeem is er slechts één gang nodig voor toegang tot het systeem, 
waardoor 50% ruimte wordt gewonnen. 
Hoe zou u die 50% extra ruimte benutten? In flexibele werkplekken: 
stille zones waar geluid van buitenaf wordt vermeden en waar 
gebruikers zich kunnen concentreren en in alle rust vergaderen. 

Compactus Dynamic met print 
op de buitenwanden

In een open ruimte geïntegreerd Lage versie voor open space
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Bespaar ruimte en geld in een aantrekkelijke omgeving 

Bureau & Design Center B 50
Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Tel. 0032 (0)2 479 42 42
info@bruynzeelstorage.be

En comfortabele, ontspannende loungegebieden waar u uw ideeën 
met klanten of collega’s kunt delen. 

Moderne technologie 
We kennen verrijdbare kasten vooral van grote archieven. 
Wij hebben ze nu lichter gemaakt en het ontwerp aangepast 
voor gebruik in kantoren. De Compactus Dynamic kasten zijn 
slanker, eleganter en bieden meer luxe. En ze zijn voorzien van 
de nieuwste technologie op het gebied van elektrische besturing, 
bieden geavanceerd gebruiksgemak, optimale beveiliging en nog 
veel meer. 

Respect voor het milieu
Bruynzeel besteedt tijdens het productieproces veel aandacht aan 
het milieu. “Hoge grondstoffenprijzen dwingen je om kritisch naar 
slimme bedrijfsprocessen te kijken. Wij werken met ongeolied 
staal dat niet ontvet hoeft te worden voordat we het poedercoaten. 
Dit spaart tonnen chemicaliën en afvalwater uit. Elk systeem wordt 

Versie met print Lage versie met print

PUBLI-VIEW

op maat gemaakt en de dikte van het staal dat wordt gebruikt 
wordt ook aangepast aan het gebruik waarvoor het bestemd is. Zo 
voorkomen we onnodig grondstoffenverbruik. En het staal op zich 
heeft een lange levensduur en is gemakkelijk te hergebruiken.” 

Partnerschap
Oogstrelende opslagoplossingen ontwerpen vereist nauw overleg 
en is de sleutel tot het ontwikkelen van een maatwerkoplossing 
die past bij uw behoeften. Wij kunnen onze producten aan uw 
eisen aanpassen en u spoort ons aan om betere en meer creatieve 
oplossingen te blijven ontwikkelen. Wij helpen u graag slimme, 
ruimtebesparende oplossingen voor uw organisatie te ontwikkelen. 

Bent u geïnteresseerd? 
Ga dan naar www.bruynzeelstorage.be

Bruynzeel Storage Systems nv 
Bruynzeel Storage Systems vervaardigt opslag- en archiefsyste-
men en maakt deel uit van de Constructor Group. Als fabrikant, 
adviseur en installateur is Bruynzeel trendsetter op het gebied 
van het ontwikkelen van ruimtebesparende archief- en opslag-
systemen. De organisatie is duidelijk internationaal gericht en 
heeft verkoopkantoren in heel Europa. De systemen worden 
bovendien op milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Bruynzeel 
Storage Systems is volgens ISO 9001 en ISO 14001 gecertifi-
ceerd.
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Bij Microsoft werden op 
elke verdieping grote ‘cafés’ 
ingericht om de interactie en 
samenwerking te stimuleren.
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Workplace   I  ThInk Tank  I

“A 
lles begon in april 2011 toen het Agentschap 
Wegen en Verkeer aankondigde dat het viaduct 
van Vilvoorde van 20 juni tot 7 september 
afgesloten zou worden… Het dagelijkse fileleed 
op de Ring van Brussel zou dus nog groter 

worden” zegt Anouk van Oordt, een van de medeoprichters van de 
Coalitie. Microsoft, Telenet en Carestel besloten voor de gelegenheid 
de handen in elkaar te slaan en stelden ontmoetingspunten ter 
beschikking aan pendelaars die op de autosnelweg gestrand waren. Ze 
kregen er koffie, een croissant, een tafel, een stoel en toegang tot het 
internet via een hotspot, allemaal gratis in een aangename omgeving: 
drie Carestel-restaurants gelegen op de belangrijkste toegangswegen 
tot Brussel. Onlangs nog, tijdens de algemene staking van 30 januari 
2012, die jammer genoeg samenging met sterke sneeuwval, waren 
Regus en Microsoft zo vriendelijk om hun lokalen open te stellen voor 
pendelaars die niet op hun werk konden geraken.
“Ik leerde het initiatief van Grimbergen kennen via Twitter en heb laten 
weten dat ik hoopte dat dit initiatief niet zou ophouden”, herinnert 

Anouk van Oordt zich nog. “Microsoft heeft me toen voorgesteld 
om mee te werken aan het project van de NWOW-Coalitie. Deze 
organisatie groepeert ondernemingen van zeer uiteenlopende 
omvang en met allerlei expertises. Elke onderneming levert dezelfde 
financiële bijdrage, maar de grotere stellen uiteraard meer diensten ter 
beschikking: vergaderruimtes, infrastructuur,…”. 

Sensibilisering, naamsbekendheid en acties
De Coalitie komt momenteel één keer per maand samen en bestaat uit 
Euro Green IT Innovation Center, Flanders Synergy, Microsoft, Out Of 
Office, SDWorx, de FOD Sociale Zekerheid, Telenet en USG People. 
De Coalitie beschouwt zichzelf niet als een gesloten clubje maar wel als 
een sensibiliseringsplatform: iedereen kan lid worden en een bijdrage 
leveren. De Coalitie organiseert voornamelijk workshops in het 
Vlaamse en Waalse Gewest (er waren telkens een honderdtal mensen 
aanwezig - als u ze gemist hebt, vindt u de PowerPoint-presentaties 
op www.slideshare.net/NWOWbe) maar ook conferenties tijdens 
congressen en sensibiliseringsacties zoals de Nationale Thuiswerkdag. 

In november 2011 hebben de acht stichtende leden van de ‘Coalition for the New World of Work (NWOW)’ een samen-                

werkingsakkoord voor drie jaar ondertekend. Hun doelstelling: een geleidelijke verandering van mentaliteit teweegbrengen in 

de Belgische publieke en private arbeidswereld om de organisatie van het werk aan te passen aan de behoeften en de realiteit 

van de 21ste eeuw.

n  Patrick BartHOlOmé 

DE NWOW-COALITIE
Slim werken in een nieuwe wereld

  De nWoW-coalitie   

De NWoW-coalitie omschrijft zichzelf als een community van (momenteel) acht 

organisaties uit de publieke en privésector. De stichtende leden zijn Microsoft, Telenet, 

SD Worx, USG people, out of office, de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, 

Flanders Synergy en euro Green IT Innovation center. Ze willen het Nieuwe Werken 

versneld invoeren in België door het delen van ervaringen, het opheffen van de 

drempels en het activeren van geëngageerde werkgevers en werknemers. NWoW wil 

organisaties aanzetten om vertrouwen te hebben in het talent van mensen. 

“elk NWoW-event wordt aangekondigd in de agenda van de websites                                

www.slim-werken.be en www.mieux-travailler.be. op deze websites worden ook 

concrete gevallen besproken. om er uw eigen ervaringen te publiceren, hoeft u 

gewoon NWoW-ambassadeur te worden door u in te schrijven op de website” legt 

elke Jeurissen, projectleider van de coalitie, uit.
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“Maar NWOW is meer dan alleen maar thuiswerken!”, benadrukt 
Anouk van Oordt. 
De Coalitie wil nu in de eerste plaats naamsbekendheid verwerven 
en de NWOW-ideeën verspreiden in de Belgische maatschappij. Dit 
najaar zal daarvoor een radiocampagne gelanceerd worden. De Coalitie 
gaat ook de dialoog aan met de politieke wereld: “De wetgeving die 
het thuiswerken reglementeert, dateert al van de jaren zeventig en is 
dus helemaal niet up-to-date” legt Anouk van Oordt uit. “Zo moet je 
volgens de wet bijvoorbeeld op één vaste dag thuis werken! Er moet 
op politiek niveau dus zeker nog heel wat veranderen”.

nieuw online hulpmiddel voor nWoW
Vanuit praktisch oogpunt is de Coalitie momenteel een online 
applicatie met een inventaris van alle bestaande gedeelde werkruimten 
aan het ontwikkelen. Deze service zal werknemers op verplaatsing 
een lijst met adressen verschaffen waar ze kunnen telewerken. De 
applicatie zou vanaf het najaar 2012 beschikbaar zijn.
“We zouden ook initiatieven willen katalyseren voor het delen 
van infrastructuur, niet alleen in geval van overmacht (sneeuwval, 
staking,...) maar op dagdagelijkse basis. In grote kantoorgebouwen 

worden vele werkplekken niet gebruikt of zijn grote onthaalruimtes 
altijd leeg. Waarom deze middelen niet delen met passanten? Het 
spreekt voor zich dat de toegang tot de interne lokalen beveiligd zal 
moeten zijn, een gestructureerde aanpak van de informaticabeveiliging 
onontbeerlijk is, enzovoort. Maar het is technisch perfect mogelijk om 
infrastructuur in zekere mate te delen”.
Een vrij revolutionair idee dat NWOW meteen koppelt aan duurzame 
ontwikkeling, want voorzieningen delen betekent minder middelen 
verbruiken.

De obstakels: een kwestie van cultuur
“NWOW houdt in dat de oude cultuur van ‘command and control’ 
afgebouwd wordt. Dit zeer gestructureerde systeem heeft intussen 
zijn beste tijd gehad. Werknemers en managers moeten (opnieuw) 
leren wat vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn. Ze moeten een 
vertrouwenscultuur creëren, nieuwe regels stellen die ruimte laten 
voor vrijheid, en het werk baseren op doelstellingen en resultaten die 
verkregen werden volgens eenieders werkwijze en niet door strikte, 
gestandaardiseerde regels te volgen. Bijvoorbeeld: als het past voor 
mijn collega’s en het bedrijf, mag ik om familiale redenen beslissen 

om niet bereikbaar te zijn tussen 16u en 20u zodat ik me met mijn 
kinderen kan bezighouden. Na 20u, wanneer ze in bed liggen, begin 
ik dan weer te werken. Zo geef je mensen zin om te gaan werken. 
NWOW kan helpen om passie te creëren, zin aan je werk en dagelijkse 
leven te geven en de doelstellingen van het bedrijf te realiseren omdat 
je beter begrijpt wat het bedrijf precies doet. Maar om dit te bereiken, 
moet eerst de angst om vrijheid te geven weggewerkt worden…”. n

  De overschakeling op nWoW begeleiden  

anouk van oordt is binnenhuisarchitecte van opleiding. Ze is afkomstig uit Nederland en deed in haar geboorteland ervaring in workplace 

design op. het is bekend dat onze Noorderburen een ruime voorsprong hebben wat de implementatie van NWoW betreft. anouk van 

oordt verhuisde nadien naar Firenze waar ze als architect gewerkt heeft. Daarna vestigde ze zich definitief in België. “Ik besef dat er hier 

nog heel wat werk aan de winkel is op het gebied van NWoW” stelt ze vast. anouk van oordt haalde aanvullende specialisaties in huis 

en richtte een adviesbureau in NWoW op, waarvan de naam ‘out of office’ niet alleen een knipoog naar de automatische afwezigheids-

mails is maar ook een heel programma insluit! De missie van het bureau: “De bedrijfscultuur herdefiniëren in het teken van flexibiliteit, 

autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Na een analysefase bepalen we samen met de klant ‘zijn’ NWoW. Want ik geloof niet in 

‘one size fits all’-oplossingen. Voor elk bedrijf creëren we een unieke sfeer met een eigen ‘look and feel’ waar mensen graag deel van 

uitmaken. het standaardontwerp van de huidige kantoren is te eenvormig en onpersoonlijk”. De partners van ‘out of office’ staan in 

voor de ondersteuning van het change management en de opleiding van de directie, de managers en het personeel, alsook voor het 

uitdenken van de werkomgeving, de werkplekken, de hulpmiddelen en de IT-ondersteuning, die aansluiten op de nieuwe visie van een 

bedrijf dat overschakelt op NWoW. Daarvoor moet er nauw samengewerkt worden met de afdelingen hr, Quality en IT. “onze missie 

heeft in de eerste plaats betrekking op het gedrag en niet alleen op de inrichting. onze opdracht is voltooid wanneer de ruimtes ingericht 

zijn of de kantoren verhuisd zijn, maar vooral wanneer iedereen, zowel de werknemers als het leidinggevende personeel, geleerd heeft 

om op een nieuwe manier te werken”.  

       www.weareoutofoffice.com

  5e Interactief FM congres

Zin en onzin, ‘New ways of Working’ & ‘Integrated Facility Management’

Deze twee concepten zijn momenteel erg populair in de facilitaire wereld en hebben elk 

hun voor- en tegenstanders. Beide concepten zullen aan bod komen op het volgende 

congres, georganiseerd door ki’communications, waarbij in acht workshops opinies 

en verschillende cases (pfizer, euroclear, Barco, alcatel, Google, arcelor Mittal,…) 

voorgesteld zullen worden. Deze workshops zijn verspreid over een hele namiddag.

praktische info: 25 oktober in het kasteel van edingen. onthaal om 12u, begin van de 

workshops om 13u, einde van het congres gevolgd door een dinerbuffet om 17u30.

Inschrijvingen via www.facilitynights.com. 

Anouk van Oordt : 
NWOW houdt in dat de oude cultuur 
van ‘command and control’, die haar 

beste tijd gehad heeft, afgebouwd wordt. 
Werknemers en managers moeten 

(opnieuw) leren wat vertrouwen 
en verantwoordelijkheid zijn.

“

“
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Voor de opening van een nieuwe hoofdzetel in Luxemburg, 

deed UPC DTH, een dochter van Liberty Global beroep op 

de rijke ervaring van PROCOS om een uniek concept uit 

te werken voor de huisvesting van de nieuwe activiteiten. 

Liberty Global is een internationaal actieve breedband provider en 
beursgenoteerd bedrijf. De tak UPC Broadband is operationeel in 
tien Europese landen en marktleider voor kabel-TV in o.a. België, 
waar het 50,45% bezit van Telenet. De nieuw in te richten vestiging 
in Luxemburg was bedoeld voor UPC – DTH, gespecialiseerd 
in ‘direct to home’ satelliettelevisie en actief in de meeste Oost-
Europese landen (Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Slowakije). Het 
telt meer dan 500.000 klanten. 
Voor de huisvesting werd een deel van een nieuwbouw gehuurd. 
Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder en Irina Vasileva, architect 
van PROCOS: “Toen onze samenwerking startte was enkel de 
manager voor het nieuwe bedrijf gekend. De opdracht bestond erin 
om voor een organisatie die nog niet gevormd was, een aangename 
werkomgeving te creëren die de medewerkers een structuur en 
thuisgevoel geeft”. 
Er moest rekening worden gehouden met een multiculturele en 
internationale context. Medewerkers uit de verschillende landen die 
door UPC – DTH worden bediend zouden samengebracht worden in 
Luxemburg. “Het gaat dus om een vorm van expats die een zeer groot 
deel van de dag op kantoor doorbrengen om tijdens de weekends 
weer naar hun thuisland terug te reizen” licht Irina Vasileva toe. “Dat 
maakt de werkomgeving veeleer tot een leefomgeving met een hoog 
‘family-gevoel’ voor die mensen en daar hielden we rekening mee”.

‘family-gevoel’ 
voor expats

THUIS OP HET WERK

Een kantooromgeving met woonsfeer voor 
de medewerkers die er zeer lange dagen 
doorbrengen (Kantoor Brussel).
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THUIS OP HET WERK

Jan Blockxstraat 1 
2018 Antwerpen 

Tel. +32 3 242 94 60
procos.belgium@procosgroup.com 

www.procosgroup.com 

PUBLI-VIEW

Technische invulling     
De beschikbare oppervlakte werd opgedeeld in een werkzone en een 
ruime ‘lounge’ met open keuken als woon- en verblijfszone. Irina Vasi-
leva: “Samen met het management hebben we de duidelijke visie over 
openheid en samenwerken binnen het team vertaald in de werkomge-
ving. Het feit dat het management niet in een afgesloten kantoor zit, 
was een duidelijke boodschap die in de cultuur van UPC-DTH past. 
Ons ontwerp heeft deze strategische keuze extra benadrukt. Het akoes-
tisch comfort op de werkplek was hier zeker een kritisch gegeven ge-
zien het vele telefoonverkeer en dat in verschillende talen. Het gebruik 
van de draadloze headsets laat alles vlekkeloos verlopen ondanks de 
open space inrichting”.
In totaal omvat dit project een 30 tot 40 werkplekken. Het betrof een 
zeer technisch project omdat de medewerkers vanuit Luxemburg 
de signaalkwaliteit op de netwerken in de Oost-Europese landen 
monitoren. PROCOS verzorgde niet alleen de inrichting van de 
werkomgeving, maar ook de opstart van het Facility Management.
Voor UPC werd dit een pilootproject waarbij de totale afwezigheid van 
gesloten kantoren een primeur is.

Vervolgverhaal
De inrichting van de Luxemburgse vestiging werd zeer positief onthaald, 
wat aanleiding werd voor een vervolgproject in Brussel. 
Het betreft een kleine vestiging - 400 m² - waarvoor het programma van 
bij het begin van de samenwerking met PROCOS was vastgelegd. De 
Brusselse vestiging is een hub voor de contacten met de verschillende 
instanties van de Europese Gemeenschap. Ook hier vormen de 
gebruikers een zeer gevarieerd internationaal clubje!
De opdracht naar PROCOS was tweeledig: een kantooromgeving 
ontwikkelen met woonsfeer voor de medewerkers die er zeer 
lange dagen doorbrengen en anderzijds een zeer representatieve, 
imagodragende uitstraling verzekeren naar de bezoekers. 

Nele Vangeneugden, interior designer van PROCOS: “Het programma 
voor de uitwerking van de werkomgeving voor het kantoor in Brussel, 
vlak bij de Europese wijk, was duidelijk. De uitwerking ervan vroeg 
veel overleg en bijsturing”. Het PROCOS-team ontwikkelde in nauw 
overleg met Liberty Global verschillende scenario’s voor een duurzaam 
concept met veel aandacht voor de technische karakteristieken 

waaronder akoestiek. Nele Vangeneugden: “Het ontwerpen en 
implementeren van de verschillende types werkplekken op een kleine 
oppervlakte was een hele uitdaging. Dit resulteerde in een omgeving 
waarin je overal kan werken: van de kitchenette tot in de lounge. Door 
de specifieke materiaalselectie creëerden we bijvoorbeeld ‘touch downs’ 
in een huiselijke en intieme sfeer, die tegelijkertijd technisch gezien 
perfect kunnen functioneren als werkplek of overleghoek. Werken kan 
je overal; van in de kitchenette tot in de zetel”.
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De bouwheer wilde de industriële achtergrond met strakke, 
minimalistische lijnen en vooral de betonvloer behouden. 
Dit laatste zorgde voor een uitdaging op het vlak van tech-
nieken (in casu HVAC en bekabeling).

Aan één zijde van het gelijkvloers bevinden zich achter 
elkaar: een glazen afgesloten bureau, een multifunctionele 
ruimte met glazen schuifwanden en de archiefruimte achter 
een wand. In de middenruimte met groot tv-scherm valt 
de kleurige toets op van de brede Easy Rider stoelen op 
wielen, die zowel dienst doen als lounge zetels, als minima-
listische zit- werkbladcombinatie. 
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H 
et oude industriële pand, strategisch gelegen aan 
‘de Vaart’ in Kortrijk, huisvestte aan het begin 
van de vorige eeuw de Ververij van Eeno. Met de 
sluiting van Bekon Fibers - de laatste nijverheid 
ter plekke - en het vertrek van de industrie uit de 

stadsomgeving verloor het gebouwencomplex decennia geleden zijn 
economische functie en lag het te verkommeren tot de Lofting Group 
de gebouwen overnam en ze opdeelde in casco lofts/woonruimtes 
en kantooroppervlaktes.

Van nijverheid naar administratieve stek
De bouwheer, Plancke Tax Consultancy, nam het bureau 
K-ONCEPT onder de arm om een doordacht project neer te zetten. 
Carte blanche was de basis. In de realiteit ging het om een redelijk 
korte renovatietermijn met respect voor de originele structuur, 
strakke lijnen, energieluwe oplossingen en een beperkte woon-
werkcombinatie. 

Beperkte energiekost door warmterecuperatie
De insteek was een kale, grote gelijkvloerse hal van 228 m2 met 
daarboven, op de helft van de oppervlakte, een open houten 
verdieping. Betonnen pijlers, de originele betonvloer (op het 
gelijkvloers), grote ramen en een sanitair blok waren de enige 
‘aankleding’. De bouwheer wilde de industriële achtergrond met 
strakke, minimalistische lijnen en vooral de betonvloer behouden. 
Dit laatste zorgde voor een uitdaging op het vlak van technieken 
(in casu HVAC en bekabeling). Vloerverwarming was uitgesloten. 
De oplossing werd afgekeken van grote sportaccommodaties 
met plafondstralingspanelen. Op het gelijkvloers steken in een 
maatwerk-wandkast van 14 meter lang, alle dossiers, een print-
kopieer uitrusting, een kitchenette en vooral het mechanische 
ventilatiesysteem dat, via openingen bovenaan, lucht in de open 
ruimte blaast. Achteraan het gebouw wordt die terug weggezogen. 
De ramen kregen aan de binnenkant een zonwerende folie en 
gemotoriseerde screens. De kost voor airco werd zo uitgespaard. 

In combinatie met de warmte-energierecuperatie volstond een 
verwarmingsketel van 40 KW (met inbegrip van warm water); dat is 
minder dan de helft van de naastliggende panden met een klassieke 
installatie. 

strakke industriële lijnen met design accenten
Een open, kale structuur tart de creativiteit vooral op het vlak van 
bekabeling en nutsvoorzieningen. Vanaf de wandkast met hoge- 
akoestische deurpanelen, vertrekken smalle maatwerkprofielen in 
een omgekeerde L-vorm als een minimalistische gaanderij waarnaast 
telkens een werkplek voorzien is, vijf in het totaal. In de gaanderij 
zitten alle nutsleidingen, stopcontacten en datapunten verwerkt. 
De profielen, de wandkastpanelen en de onthaaldesk, die een 
uitloper is van de wandkast en aansluit bij de voorste werkplek, zijn 
in hetzelfde leliewit als het blad van de strakke H2O Bulo-werktafels, 
die met hun aluprofiel de industriële designlook bevestigen.
Aan één zijde van het gelijkvloers bevinden zich achter elkaar: een 

Behoud de ziel van het gebouw - dat was de eerste wens van de bouwheer. Plancke Tax Consultancy was dringend op zoek naar 

een nieuwe locatie en stootte op een oud industrieel pand. Hoe gebeurde de inrichting? Energiezuinige oplossingen, strakke lijnen, 

design en als uitsmijter een beperkte woonfunctie binnen het kantoor…

n  Isabel GrIllET 

Van VerVerij tot consultancy 
EnErgiEluw En vErbazEnd multifunctionEEl
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glazen afgesloten bureau, een multifunctionele ruimte met glazen 
schuifwanden en de archiefruimte achter een wand van mat Profilit-
glas. In de middenruimte met groot tv-scherm valt de kleurige toets 
op van de brede Easy Rider stoelen op wielen, die zowel dienst doen 
als lounge zetels, als minimalistische zit- werkbladcombinatie. 

open kantoor en privé studio
De bouwheer wenste een open werkplek en tegelijk een zekere privacy. 
Die kreeg hij op de verdieping in een strakke mezzaninestijl die 
benadrukt wordt door een rechtstreekse onbehandelde blauwstalen 
trap. Het blauwstaal komt terug in de balustradeklemmen en 
randafwerking van de verdieping. De balustrade zelf bestaat uit 
transparante glaspanelen die de open ruimte bevestigen. 
Een tweede vraag was het creëren van een eenvoudige woonfunctie. 

Die kwam onder de bureauverdieping naast het kantoorsanitair. 
Een muur en een stuk van het plafond (die tegelijk vloer van 
het directeurskantoor is) werd door mat glas vervangen. In de 
ministudio past een inloopdouche, bed, kleerkast en keukenwand.

Multifunctioneel als paswoord
Bezoekers worden langs de stalen trap en de werkplek van de 
zaakvoerder naar een wachtruimte met kuipzeteltjes geleid, met 
aansluitend een bar met Tab barstoelen van Bulo. De standaardversie 
van de Tab stoelen staat op het gelijkvloers als bijzetstoel bij elke 
werkplek. Dit soort eenvoudige herhalingen bevestigt de designlijn 
doorheen het interieur. De bar doet ook dienst als verzamelplaats 
voor informele momenten. Daarachter liggen een vergaderzaal 
en een fitnesshoek. De gesloten of afsluitbare ruimtes liggen 

  Beheer en uitwerking van vastgoedprojecten 

k-oNcepT is gespecialiseerd in ontwerp en consulting, zowel voor particulieren als 

voor bedrijven. Zij werken enkel dienstverlenend en zijn markt neutraal. De meerwaar-

de van dit befrijf steekt in een multidisciplinaire ervaring in de bouw- en consulting 

wereld. Ze werken met een netwerk van onafhankelijke vakspecialisten die specifiek 

ingezet worden naargelang elke fase in een project. het bureau biedt advies of uitge-

werkte oplossingen voor interieurarchitectuur, design, visual merchandising, consul-

tancy (zowel workplace als facility management), caD, project management. Met zijn 

‘out of the box’-denken bouwde k-oNcepT een gedegen ervaring op in ‘de nieuwe 

werkomgeving’ en optimalisatie van bestaande ruimtes. 

      www.k-oNcepT.com

boven elkaar zodat één ventilatiekanaal volstaat om boven en 
onder lucht te verversen. Deze ruimtes zijn verwarmd met hoge 
rendementsradiatoren op lage temperatuur. 

Minimalistische lijnen vragen creatieve techniciteit
Kris Cottenier, zaakvoerder van K-ONCEPT, is aan het woord: ”Het 
minimalistisch inrichten van een naakte ruimte vraagt inventiviteit. 
Met een uitgekiende schikking konden we leidingen en bekabeling 
in één lijn en zonder veel vertakkingen plaatsen om het interieur 
‘clean’ te houden. Aan het holle plafond kwam een metalen 
schoen-profielstructuur  tussen de  betonnen dakspanten om de 
verwarmingspanelen aan op te hangen. De rolbrug uit vervlogen 
tijden werd opgeschuurd en voorzien van een blauwe RGB Led-
sfeerverlichting. De functionele verlichting voor de open ruimte 
van het gelijkvloers bestaat uit een zwevend maatwerkprofiel (met 
twee circuits). De andere ruimtes kregen zowel functionele als 
sfeerverlichting die niet opvallen…tot ze aan staat.”

een doorgedreven projectcoördinatie
“Als bureau kan je perfecte architectonische oplossingen afleveren. 
Als projectcoördinator sta je garant voor een correcte opvolging 
en oplevering,” zegt K. Cottenier. “Aanwezig zijn en alert reageren 
op ingrepen van aannemers is een voltijdse aangelegenheid. In de 
laatste 2 weken kampeerde ik hier ongeveer.” Het resultaat werd 
dan ook enthousiast onthaald zowel door de medewerkers als de 
bouwheer. n
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Toen Facilicom besliste om de bestaande maar verouderde 

huisvesting aan de IJzerlaan te Antwerpen te ruilen voor 

een nieuwe stek in de Breeam-gecertificeerde Avenue 

Building aan de Noorderplaats, was het ook tijd om uit te 

kijken naar een nieuwe inrichting van de werkomgeving. 

Het ‘Place 2.5’-concept van Sedus overtuigde en werd 

door Projectatelier als voorkeurpartner uitgerold.

Met het integrale inrichtingsconcept ‘Place 2.5’ wil Sedus het 
kantoor een perfecte ‘Second Place’ maken, de nieuwe emotionele 
cultuur van het kantoor vooruitschuiven. Het concept is erop 
gericht minimaal stress te veroorzaken in een ontspannen sfeer en 
zo beter te laten presteren. Het is een eigen visie op ‘het nieuwe 
werken’, waarbij werktevredenheid en werkplezier centraal staan 
om te voldoen aan de eisen van de moderne medewerkers. Met 
een goed gevoel werken in een inspirerende omgeving, verhoogt 
de verbondenheid en standvastigheid van de medewerker met en 
binnen zijn bedrijf.
Projectatelier is zes jaar geleden opgericht door Peter Monden 
en Chris Huybrechts met de bedoeling meer bij te dragen tot de 
kantoorinrichting dan enkel het aanbieden van meubelen. Beide 
partners vatten hun aanpak samen onder de noemer ‘Pimp your 
Office’. Zij ontwerpen de creatieve totaalconcepten voor kantoren, 
waarbij meubelcollecties gecombineerd worden met specifiek 
maatwerk en interieurafwerking in eigen regie waar zij ook de 
volledige coördinatie van de afwerking verzekeren.

Representatieve werkomgeving
Een centralisatie van de verschillende Facilicom-takken lag aan 
de basis voor het verhuisproject. De nieuwe thuis voor Facilicom 
beslaat ongeveer 3.000m² en houdt nog 323m² oppervlakte 
in reserve. Het was voor de directie een ideale gelegenheid om 
een stap vooruit te zetten, een representatieve werkomgeving te 

EEn niEuwE thuis En EEn warm nEst 
Place 2.5 -concePt

implementeren die een ‘wauw’-effect zou losweken bij bezoekende 
klanten. De nieuwe inrichting voldoet dan ook volledig aan de 
nieuwe normen op vlak van de facilitaire dienstverlening die 
Facilicom aan zijn klanten aanbiedt.
Facilicom schreef een clean desk policy in het lastenboek evenals 
het invoeren van het nieuwe werken met deeltijds thuiswerken. 
In totaal gaat het om een 160-tal werkplekken. In eerste instantie 
hebben alle werknemers hun eigen werkplek, maar het is de 
bedoeling om op korte termijn naar 20% flex-plekken te evolueren.
Alle werkplekken zijn langs de vensters uitgetekend en genieten 
zo maximaal daglicht. Vergaderruimte is naar de centrale zone 
van de kantoorvloeren verwezen, waar ook een coffee corner en 
een paar compacte concentratiewerkplekken zijn ondergebracht 
die via een centraal reserveringssysteem worden toegewezen. Een 
grote vergaderzaal is op het gelijkvloers ingericht, waar ook de 
refter is ondergebracht en een gemeenschappelijke onthaalzone 
voor het gebouw. 

Bibliotheekgevoel 
Projectatelier stelde een inrichting in een warme sfeer 
voor, toegespitst op de gebruikers en geïnspireerd op het 
bibliotheekgevoel. 
Dat resulteerde o.a. in knusse details als een specifieke kleur voor 
de lampjes die per cluster van vier werkplekken de afdelingen 
markeren. Of ook nog de warm-houten werkbladen voor de 
werkplekken.
De werkplaatsen beschikken niet langer over een eigen kast, wel 
over een persoonlijke ladenblok. Per afdeling zijn er archiefkasten 
voorzien in functie tot de individuele behoeften. Finance had de 
grootste archiefbehoeften en kreeg dan ook een kastsysteem op 
rails voor maximale opslag op minimale oppervlakte. De kasten 
dienen tevens als afbakening van de diensten en vormen een 
circulatiegang tussen de afdelingen. 
Het management is mee in de verschillende afdelingen geïntegreerd, 
maar beschikt wel over afgesloten cellen, die weliswaar met 

Buzzihub, een open, maar akoestisch 
geïsoleerd element dat zich uitstekend 
leent voor het voeren van telefoonge-
sprekken of zelfs sollicitaties of andere 
vertrouwelijke conversaties. 
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glazen zijwanden heel transparant zijn opgevat en zo een volledig 
overzicht over de afdeling toelaten.
De hoogst gelegen kantoorvloer is voorbehouden aan de directie. 
Naast de directiekantoren is er een grote boardroom met een op 
maat gemaakte vergadertafel en een directielounge.

Aandacht voor gebruiksefficiëntie
De werkplekken beschikken niet langer over een prullenbak, 
maar er is geopteerd voor centrale afvalverzamelpunten. Dat 
resulteert niet alleen in minder afval, maar drukt tevens de 
schoonmaakkosten.
Speciale aandacht voor een akoestisch comfortabel werkklimaat 
stond eveneens hoog genoteerd op het verlanglijstje. Dat 

Onthaalzone ontworpen met een akoestisch 
spanplafond waarin ook de verlichting zit. 

Inrichting in een warme sfeer, geïnspireerd op het bibliotheekgevoel wat o.a. resulteerde in knusse details 
als een specifieke kleur voor de lampjes die per cluster van vier werkplekken de afdelingen markeren.

laatste was o.a. aanleiding om de bestaande vloer uit de casco 
werkvloeren te verwijderen en te vervangen door een beter 
dempende vloerbekleding. Ook de onthaalzone op het gelijkvloers 
bleek erg akoestisch gevoelig. Dit werd opgelost door een soort 
cocon te ontwerpen met een akoestisch spanplafond waarin ook 
de verlichting zit. 
Naast de Breeam-certificatie is er een dubbel elektrisch circuit 
ingebracht om maximaal energielekken buiten de werkuren te 
vermijden. Eén circuit gaat volledig uit na kantoortijd.

Het project stond onder grote tijdsdruk. Na een eerste contact 
half november 2011 konden de werken twee maand later starten. 
Facilicom nam zijn nieuwe thuis begin maart al in gebruik. 

Sedus en Projectatelier werkten samen om van deze werkomgeving 
een geslaagd project te maken.

PUBLI-VIEW
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De multifunctionele centrale zone 
van de gerenoveerde kantoren van 
Dakota, waar de open keuken dient als 
ontvangst-/wachtruimte en circulatie-
zone. Ze laat toe korte vergaderingen te 
houden en is tevens ‘lunchroom’ voor 
de medewerkers.
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“H 
et gebouw was eigenlijk niet meer dan een 
grote doos”, blikt architect Bart Cocquyt 
terug. “We hebben het in amper twee dagen 
volledig leeggehaald en vervolgens naar de 
straatzijde helemaal open getrokken”. De 

vroegere indeling in individuele kantoortjes maakte plaats voor een 
open werkruimte. Het was bovendien de wens van de CEO om een 
contactvriendelijkere werkomgeving te scheppen.
Een bijzonder aantrekkelijk gegeven in het ontwerp was de 
multifunctionele centrale zone, waarin de gang vanuit de bedrijfsingang 
uitmondt en waarop de kantoorruimte aansluit. Deze zone met open 
keuken dient als ontvangst-/wachtruimte, circulatiezone. Ze laat toe 
korte vergaderingen te houden en is tevens ‘lunchroom’ voor de 
medewerkers. Architect Bart Cocquyt: “Het multifunctionele en open 
karakter zorgt ervoor dat alle gebruikers deze zone ook opgeruimd 
houden”.
In deze zone zitten drie ronde lichtkoepels die rijkelijk daglicht 
toelaten. Nog meer daglicht kan ongehinderd de werkplekken 

bereiken dankzij de ruim van glas voorziene uitbouw aan de voorzijde 
van het gebouw. De compartimentering van de ruimte werd volledig 
met glazen tussenwanden uitgevoerd. 
Aandacht voor het akoestisch comfort op de werkplek was een 
belangrijk vereiste waarmee de architect rekening moest houden. 
Bovenop het bestaande steentapijt werd een 2 cm. dikke isolatielaag 
uitgerold, met daarbovenop nog een even dikke laag Fermacell 
(gipsvezelplaat - Xella) als ondergrond voor de Desso-tapijttegels. 

Bestudeerd licht
Het 3D-concept van architect Bart Cocquyt was de basis voor het 
uitvoeren van de lichtstudie door de adviseur van Zumtobel Lighting. 
Paul Waelkens, Lighting Consultant van Zumtobel: “Voor het 
kunstlicht stond niet alleen een zuinig energieverbruik voorop maar 
tevens een maximale flexibiliteit tegenover de personeelsbezetting 
in de open space. M.a.w. wanneer de werkplekken anders worden 
ingedeeld of als er meer werkplekken bijkomen, mag dat geen 
ingrijpende aanpassingswerken met zich brengen voor de verlichting”.

Het professioneel lichtontwerp houdt zowel rekening met de benodigde 
lichtsterkte op de werktafels (NBN 12464 – deel 1 bepaalt de vereiste 
lichtsterkte), alsook dat er voldoende licht is in de circulatiezones. 
Maar ook de esthetiek van de aanbevolen verlichtingsarmaturen moest 
in harmonie zijn met de architectuur van het gebouw en de gekozen 
interieurinrichting.

Een ander niet te verwaarlozen aspect was de veiligheidsverlichting. 
Er werden drie kringen uitgewerkt: ‘red light escape’ (geeft de 
ontsnappingsroute aan), ‘auto-panic’ en de verlichting van de 
signalisatiepictogrammen. 
Vanzelfsprekend had het uitgewerkte lichtplan ook invloed op de 
elektriciteitswerken. Dit zowel voor wat de voeding van de armaturen 
als het schakelen ervan betrof. Voor dit project opteerde Zumtobel 
in samenspraak met de installateur voor het gebruik van draadloze 
schakelaars. 
Paul Waelkens: “Net zoals het lichtplan de nodige flexibiliteit voorziet 
naar een mogelijk toekomstige andere indeling van de werkplekken, 

“Zorg ervoor dat ik liever kom werken!”, zo luidde het kernachtige devies en opdracht van de CEO aan architect Bart Cocquyt 

voor het verbouwen van de administratie vleugel van het in lijm- en hechtingstechnologie gespecialiseerde Dakota nv uit het 

Oost-Vlaamse Nazareth. Licht - zowel natuurlijk invallend als kunstlicht - kreeg hierin een sleutelrol toebedeeld.

n  Eduard CODDé 

Zorg ervoor dat ik liever kom werken!
LicHt kreeg een sLeuteLroL
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     referentie  

‘code van Goede praktijk voor binnenverlichting - NBN 12464 – deel 1’,  

Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (www.ibe-biv.be)

Beschikbaar op www.profacility.be/references

     
(1) Supersystem e1 2,5 W

(2) led line 3000 - 84 W leD-vermogen

(3) aero 2/80W

(4) Supersystem e1 4,5 W

(5) Micros-S D95 – 2,5W

(6) panos Infi nity Q140 hM – 25 W

(7) opura-S l

biedt deze keuze eveneens maximale fl exibiliteit naar een eventuele 
herschikking van de ruimte”. De draadloze schakelaars zijn zo dun 
als het afdekplaatje van een klassieke schakelaar. Ze bevatten een 
RF-zender die de commando’s uitstuurt naar een ontvanger, zoals 
een draadloze afstandsbediening dat doet. Overigens laten beide 
zich perfect combineren, een mogelijkheid die in dit project ook 
werd benut.

licht-intelligentie 
Zumtobel adviseerde voor dit project een algemene toepassing van 
LED-lichttechnologie. Aan de inkom werd gekozen voor richtbare 
LED-inbouwspotjes1 . Deze keuze heeft te maken met een geplande 
productuitstalling tegen de wanden. De spotjes kunnen op elk 
ogenblik precies naar wens worden uitgericht.
Voor de multifunctionele centrale zone leverden de ronde 
lichtkoepels inspiratie op bij de selectie van geschikte armaturen. 
Ronde, randloos ingebouwde LED-downlighters met verschillende 
diameter en lichtsterkte zorgen hier voor een speels en architecturaal 
geslaagd element. Boven de bar van de open keuken hangt een 
pendel met verchroomde behuizing2.
Het directiekantoor beschikt over een lichtsturing met draadloze 
afstandsbediening en een aantal voorgeprogrammeerde lichtsferen. 
Boven de directietafel hangt een gecombineerde up/downlighter 
waarvan de behuizing dezelfde dikte heeft als het tafelblad. Het 
is een dimbare LED-pendel3. Boven de zithoek bevinden zich 
LED-inbouwspots4  en werd er rekening gehouden met de latere 
plaatsing van een vergadertafel, verlicht door een richtbare LED-
inbouwspot met brede lichtbundel5 

De kleine LED-inbouwspotjes, die de bezoeker al van bij de 
inkom begeleiden, keren overal terug als markering van de 
circulatiegangen.

licht-integratie
Bij het directiesecretariaat en de open space kantoorvloer werd 
een algemene verlichting gecombineerd met een specifi eke 
werkplekverlichting. De algemene verlichting die permanent 
brandt wordt verzekerd door vierkante, randloos ingebouwde LED-
armaturen6. De vorm integreert perfect in het vierkante patroon van 
de akoestische plafondtegels. 
Elke werkplek beschikt over een elegante staanlamp7 die een 
uplighterfunctie combineert met een gerichte werkplekverlichting 
(downlighter). Een verfi jnd detail vinden we in de vormgeving van 
de hoeken: ze zijn afgerond; net zoals de hoeken van de verlichte 
werkbladen. Elk van deze staanlampen is voorzien van een 
geïntegreerde regeling die de aanwezigheid van een gebruiker op de 
werkplek detecteert en tevens de lichtsterkte van de werkverlichting 
regelt in functie van de natuurlijke lichtinval. De staanlampen 
kunnen op elk ogenblik verplaatst worden en en kunnen daarom bij 
een andere indeling van de werkplek de gewenste functie vervullen.
Vooraan de open space kantoorruimte is een ‘cosy corner’ 
ingericht voor informeel overleg of het voeren van vertrouwelijke 
telefoongesprekken. Hier worden de LED-inbouwspots5 herhaald. 

Een kennismaking met dit project toont duidelijk aan dat een 
deskundig uitgekiende verlichting een essentiële bijdrage levert tot 
het welzijn op de werkplek. n

Bij de open space kantoorvloer werd een algemene verlichting gecombineerd met een 
specifi eke werkplekverlichting. De algemene verlichting die permanent brandt wordt 
verzekerd door vierkante, randloos ingebouwde LED-armaturen . Elke werkplek beschikt 
over een elegante staanlamp (Opura-S L) die een uplighterfunctie combineert met een 
gerichte werkplekverlichting (downlighter).

Voor de grote glazen vergaderruimte werd geopteerd voor verlichting met aangepaste 
lichtregeling die zowel als sfeermaker maar ook louter functioneel kan optreden. Rond- 
om de zaal loopt een RGB-lichtlijn die kleur en sfeer brengt in de ruimte. Langs de kop-
kant werden drie LED-inbouwspots geïntegreerd die fungeren als accentlicht. Centraal 
zijn er een paar vierkante, dimbare LED-downlighters met microprisma lichtrefl ectie  
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Als gevolg van haar continue groei ontstond bij Clear2Pay, de onderneming 

voor financiële IT-services, de behoefte om de over Zaventem en Mechelen 

verdeelde activiteiten te verenigen op één enkele site. Er waren nog meer 

vereisten: de nabijheid van een station en de luchthaven, evenals een 

aangename werkomgeving. Een ander belangrijk criterium voor de inrichting 

van de nieuwe site was, met het oog op de aanwerving van nieuwe talenten, 

het imago dat de onderneming uitstraalt.

n  Patrick BARTHOLOMÉ

     Foto’s Yvan GLAvIE

 

Clear2pay 
village
InternatIonale, 
multIculturele 
hub In het hart 
van de ondernemIng

De ‘Clear2Pay Village’, een zone met een erg verzorgd decor en 
veel warmte die volledig open en multifunctioneel is, met tafels 
die zowel voor de lunch als het werk dienen, een ‘bar corner’ 
om informele vergaderingen te houden, een koffiemachine, 
schermen, een snookertafel en een lounge.
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Z 
odra de site gekozen was (het Pegasus Park te Diegem), 
kreeg Admos de opdracht om de 3.800 m2 grote 
vestiging te renoveren. Anthony ShaikH, partner bij 
Admos: “Door twee sites en twee teams op één enkele 
locatie te verenigen, was een nieuw imago met nieuw 

meubilair belangrijk om een nieuwe wind te laten waaien en een 
nieuwe team spirit te creëren voor 240 personen! We hebben 
dan ook meerdere gebouwen vergeleken. We moesten kantoren 
vinden die meer aangepast waren aan hun activiteiten. Voor het 
gekozen gebouw hebben we een indeling over drie verdiepingen 
geadviseerd. Voor de decoratie van de etages hebben we ons laten 
inspireren door culturele thema’s: Londen, Shanghai, New York. 
In een onderneming die steeds internationaler wordt en een zeer 
multicultureel personeelsbestand heeft, is het normaal dat de 
inrichting van het hoofdkwartier dit imago weerspiegelt.”
In de kantoorruimtes vind je de drie thema’s terug in een 
opeenvolging van zones met diverse functies (stille ruimte, 
ontmoeting, vergadering, café...). Op een ietwat paradoxale wijze 
nemen de werkposten daartussen de resterende ruimtes in. Dat 
staat in schril contrast met de traditionele benadering waarbij de 

‘verloren’ ruimtes gebruikt worden om er de koffiemachine of het 
kopieerapparaat te herbergen.

Een ‘ondernemingsdorp’
Christophe Erkens, partner bij Admos en stichter van het 
architectenbureau Exode: “Tegenwoordig is kantoorinrichting 
gefocust op het thema ‘samenwerking’. Daarom stelden we het 
concept ‘Clear2Pay Village’ voor, een zone met een erg verzorgd 
decor en veel warmte die volledig open en zeer multifunctioneel is, 
met tafels die zowel voor de lunch als het werk dienen, hoge tafels 
om vergaderingen te houden, een koffiemachine, schermen, een 
snookertafel en een lounge. Dat alles werd met opzet op de vierde 
verdieping geïnstalleerd, waar trouwens de directie is gehuisvest. 
We wilden er niet alleen maar een gesloten ‘directieruimte’ van 
maken.” Anthony ShaikH voegt er aan toe: “Wanneer je je daar 
bevindt, vergeet je dat je in een kantoorgebouw bent. Toch is er alles 
aanwezig om te kunnen werken. Het is als het ware het ‘dorpsplein’.”
Deze originele plaats werd het hart van de onderneming, de plaats 
waar ideeën worden uitgewisseld en waar dialogen plaatsvinden. 
De ontwerpers waren genereus met de oppervlakte opdat de 

werknemers er zich op hun gemak zouden voelen. Op de andere 
verdiepingen werd het concept ‘dorp’ gedeeltelijk gereproduceerd 
in een lounge-zone voor informele contacten.

Langzame evolutie van de mentaliteit
“Sedert 1996 wordt er gesproken over ‘activity based’ inrichting”, 
herinnert zich Christophe Erkens, “maar pas nu hebben de mensen 
deze idee in de ondernemingen geaccepteerd. De geesten moesten 
nog rijpen. Bovendien waren informatica en telefonie nog niet 
wat ze vandaag zijn: compact, draadloos, mobiel... Tegenwoordig 
is het belangrijk om te weten hoe de verschillende werkzones 
dienen ingericht te worden. Nog geen tien jaar geleden dachten de 
meubelfabrikanten aan de creatie van een hyper complete werkpost 
waar je alles kon doen zonder je te verplaatsen: werken, de computer 
gebruiken, vergaderen... Herinner je de tafels met verlengstuk in de 
vorm van een vergadertafel... Tegenwoordig verplaatsen de mensen 
zich van het ene punt naar het andere, naargelang hun activiteit en 
hun behoeften van het moment. Dit verhoogt de kansen op informele 
uitwisselingen en ze hebben nu ook veel minder de behoefte om 
zich een ‘eigen’ bureau toe te eigenen. Extreem gesteld, zouden nu 

Clear2pay 
village

WorkpLacE  I  BusInEss casE  I  cLEar2pay, DIEgEm  I

“Clear2Pay wenste de NWOW (New World Of Work) te implementeren”, 
verklaart Kimball Felix, Clear2Pay Chief of Staff. “Om dat te realiseren, 
hebben we - op basis van een aanbeveling - Admos gecontacteerd. Dit is 
niet het grootste bureau in de sector, maar we stelden de positionering van 
dit erg gespecialiseerde team op prijs. Zij zijn meer partner dan leverancier 
en hebben een groot vermogen om met ons een persoonlijke relatie te 
ontwikkelen. We hielden van hun ideeën en hun informele aanpak. Deze 
laatste kwam ons goed van pas, aangezien we een erg internationale staf 
hebben die met tijdverschillen moet werken. De dagen zijn verschoven in 
de tijd, dus langer. We wilden ook een werkomgeving die op een tweede 
thuis gelijkt. Na de ingebruikneming toonde ons personeel zich dan ook 
zeer tevreden over dit nieuwe kader. De grote moeilijkheid was dat onze 
installaties operationeel dienden te zijn vanaf het eerste uur van de eerste 
dag in de nieuwe site. Admos is er in geslaagd... Ze hebben heel hard gewerkt 
om daartoe te komen binnen een kort tijdsbestek.”
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twee schragen en een plank kunnen volstaan. Daarentegen is de 
werkomgeving veel menselijker en meer huiselijk geworden.”

Voornaamste moeilijkheden op de werf
Het antwoord was: “Een vast budget en een erg krappe timing 
van drie maanden, het bouwverlof inbegrepen.” Maar het team 
van Admos faalde niet en bracht deze complexe opdracht tot een 
goed einde. Nochtans was de aanvankelijke staat van het gebouw 
niet ideaal: een deel van de technische voorzieningen moest 
gemoderniseerd worden: elektriciteit, data, maar ook plafonds, 
vloerbekleding, ... “Eenmaal het gebouw was opgeleverd, betekende 

dat nog niet het einde van de missie”, vervolgt Anthony ShaikH: 
“Zoveel aandacht we tijdens de behoeftenanalyse hadden besteed 
aan de verwachtingen van de klant, net zoveel waakten we achteraf 
ook over de goede aanpassing aan diens nieuwe omgeving. We zijn 
nu nog steeds aanwezig in de finale ‘aftercare’ fase, om het personeel 
te assisteren en hen te begeleiden bij de verandering.” 
Dat laatste is een bijkomende spin-off van het ‘one-stop-shopping’ 
concept dat Admos aanbiedt voor projectbeheer: ‘sleutel-op-de-
deur’ inrichting met één enkel aanspreekpunt en een gegarandeerd 
resultaat, ook op financieel vlak. n

De zones voor de werkposten zijn in de 
open ruimte geïntegreerd rondom zones 

voor ontspanning en informele contacten.

De kantoren van Clear2Pay zijn verdeeld over 
drie etages. Voor deze onderneming waarin de 

activiteiten sterk internationaliseren, werden 
de decoratie en de inrichting van elke verdie-

ping gekozen op basis van representatieve 
thema’s uit de steden Londen, Shanghai 

en New York.

De lounge-zones voor banden versterkende 
informele contacten doen de werkruimtes 

gelijken op een tweede thuis.

  clear2pay, hightech onderneming 
  voor financiële transacties    

clear2pay werd in 2001 in België opgericht door Michel akkermans (de huidige 

ceo) en Jürgen Ingels (financieel directeur). Vandaag telt de onderneming 1.200 

medewerkers. clear2pay ontwikkelt een innovatieve betaaltechnologie voor 

financiële instellingen, met een veilige, vlotte en internationale behandeling van het 

betalingsverkeer tot doel, ongeacht of het betalingen met bankkaarten betreft, 

transacties met internationale fondsen, e-commerce toepassingen of alleenstaande 

betalingen. het bedrijf biedt ondermeer een reeks betaaloplossingen en diensten met 

toegevoegde warde zoals e-Banking, open Test Solutions, chargeBack, strategische 

consultancy en opleidingen via een specifieke academie. clear2pay met hoofdzetel 

in België (Brussel) is actief in Nederland, Duitsland, polen, Spanje, het Verenigd 

koninkrijk, de VS, china, India, australië, chili, Dubai en Singapore. het bedrijf 

mocht de Xcelent customer Base 2010 prijs in ontvangst nemen voor de omvang 

en geografische spreiding van de vestigingen die de hub voor betaaldiensten vorm 

geven. clear2pay bekleedt de 81e plaats in de Global FinTech100 rangschikking.
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Toen de farmaceutische reus Baxter besloot om het personeel van zijn 
sites van Nijvel (R&D) en Brussel (Sales & Marketing en ondersteuning) 
te hergroeperen, viel de keuze op het Parc de l’Alliance in Eigenbrakel.

De energiegroep GDF Suez heeft in de Noord-
wijk van Brussel de locatie gevonden die aan 
zijn hergroeperingsbehoeften voldoet. 

Het hoofdkantoor van Aller Media is een architecturaal 
visitekaartje voor de Kopenhagense haven.

AllER MEDiA, KoPENHAGEN BAxTER EuRoPE, EiGENBRAKElGDF SuEZ, BRuSSEl

Het hoofdkantoor van Aller Media is een architecturaal 
visitekaartje voor de Kopenhagense haven.
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GDF SuEZ, BRuSSEl 
Verplaatsing en hergroepering 
 
De energiereus heeft een onverwachte kans gegrepen. Hij vond in de 
Brusselse Noordwijk een vestiging 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, 
en fase 2 (het bouwen van de tweede toren) komt aan zijn einde. De 
opportuniteit werd door AG Real Estate geboden die het gebouw in aanbouw 
en oorspronkelijk voorzien voor Fortis, aan GDF voorstelde. De ruimten zijn 
ontworpen om zo polyvalent mogelijk gebruikt te kunnen worden. Door 
de H-vorm van de bouwlagen geniet elke werkplek van natuurlijk licht. 
De werkruimte is onderverdeeld in 50% open space (waar 70% van het 
personeel werkt), en 50% halfopen kantoren met scheidingswanden op 
halve hoogte. Op elke verdieping ter hoogte van de uiteinden van de H 
zijn een reeks sociale inrichtingen: de coffee corner, de ‘bubbles’ voor 
vertrouwelijke telefoongesprekken, gesprekstafels voor vier personen. 
De benedenverdieping groepeert de diensten: een bedrijfsconciërge die 
beheerd wordt door Ekivita, een cafetaria met sandwiches en snacks, en 
een klassiek restaurant.

Het ‘sustainability’ luik op zich verdient al een artikel: de grootste Belgische 
realisaties op vlak van aardwarmtetoepassingen, 500 zonnepanelen op 
het dak, gratis nachtkoeling, driedubbele beglazing, condensatieketels, 
verhoogde luchtdichtheid, LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie, 
intelligente liften, terugwinning van regenwater, enz.

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 22/05/2011

BAxTER EuRoPE, EiGENBRAKEl 
‘Moving on’ 
  
Toen farmareus Baxter besloot om het personeel van zijn vestigingen 
in Nijvel (R&D) en Brussel (Sales & Marketing Support) te centraliseren, 
viel de keuze op het Parc de l’Alliance in Eigenbrakel. Bij deze keuze 
werd elk operationeel aspect onderzocht om de continuïteit van 
de activiteiten te garanderen. Er werd rekening gehouden met de 
verwachtingen van alle medewerkers. De nieuwe site werd gekozen 
na een geografi sche studie en met speciale aandacht voor mobiliteit en 
parkeermogelijkheden. Baxter doopte dit project “Moving On”. Er werd 
een intern magazine rond het project opgezet en een webcam toonde 
in ‘realtime’ de vooruitgang op de werf. Regelmatige vergaderingen 
en evenementen zorgden ervoor dat het personeel van de twee sites 
elkaar leerden kennen en bij elke fase geraadpleegd werden.

Elke verdieping beschikt minstens over een vergaderzaal en een 
bubble, soms meerdere. De assistenten en niet-managers hebben een 
lokaal op de verdieping terwijl de managers met twee een kantoor 
delen, zonder scheidingswand. De privékantoren zijn voorbehouden 
aan de directeurs en het senior management.
Het gebouw is uitgerust met voice over IP, ecologische verlichting 
die automatisch aan- en uitschakelt, verzorgde isolatie, 
warmteterugwinning... Dankzij de hoge ramen kan men maximaal 
profi teren van het daglicht. Daarnaast is er een fi tnessruimte en zijn 
er allerlei diensten beschikbaar zoals wasserij, naaiherstellingen, 
carwash en foto-ontwikkeling.
 

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 22/05/2011

AllER MEDiA, KoPENHAGEN  
Duurzaam design voor werkplek
 
De ontwikkeling van een duurzame werkplek houdt met alles 
rekening: de confi guratie van het gebouw, de impact ervan op het 
milieu, de bedrijfsorganisatie en de werknemers. Aller Media is één 
van de belangrijkste uitgeverijen in Scandinavië. Het project voor zijn 
nieuwe hoofdzetel - door de stad Kopenhagen bekroond voor zijn 
buitengewone architecturale kwaliteit - werd aan PLH Arkitekter A/S 
uit Kopenhagen (DK) toevertrouwd. Dit bureau adviseerde de bouwheer 
bij het volledige proces, vertrekkend vanuit een behoefteanalyse. De 
lay-out houdt zowel rekening met de behoeften van het individu als 
van de organisatie. Er is aandacht voor een aangename akoestiek, 
inval van daglicht, een gezond leefklimaat met voldoende tochtvrije 
aanvoer van verse lucht en een aangename temperatuur. 

De beschikbare ruimte kan fl exibel gebruikt wordt. De inrichting van 
de werkplekken stimuleert meer samenwerking en communicatie. 
Gezellige zithoeken laten toe te werken op zeer uiteenlopende en 
onconventionele wijzen en houdingen. Het gebouw profi leert zich als 
een ‘totaalkunstwerk’. Elk detail is overdacht. De ligging werd gekozen 
om het aantal verplaatsingen te beperken. De vormgeving mondde 
uit in een compacte constructie rond een Atrium, wat bijdraagt tot 
betere energieprestaties en een goede natuurlijke lichtinval in het 
hele gebouw. Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van het nabije 
zeewater. De inval van natuurlijk daglicht wordt door externe screens 
geregeld.

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 6/06/2011

     

AllER MEDiA, KoPENHAGEN 
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“Het kantoor als clubhuis! Dát is de plek  
waar men in de toekomst kennis en kunde 
deelt, met collega’s bijpraat en het bedrijfsDNA 
bijtankt”, schetst Leo Schouten, directeur van  
SV Collection en PROOFF.

Het werkkantoor verandert geleidelijk in een 
ontmoetingskantoor.

Daarnaast zal het ontmoeten, werken en 
overleggen zich steeds meer verplaatsen 
van traditionele vergaderruimten naar 
andere accommodaties, onderweg of thuis. 
Formeel wordt meer informeel en juist 
deze plekken moeten aantrekkelijk zijn en 
waar nodig de privacy kunnen waarborgen. 
De ontmoetingsgebieden en de publieke 
ruimten, vragen dus specifieke vernieuwende 
ruimteoplossingen en meubel-concepten. Deze 
nieuwe generatie moet praktisch, comfortabel, 
esthetisch verantwoord en inspirerend zijn om zo 
de nieuwe en andere vormen van samenkomen 
en werken optimaal te kunnen faciliteren.

 
 

SV Collection brengt daarom via PROOFF een aantal 
innovatieve inrichtingscomponenten specifiek voor 
het gebruik in de publieke ruimten. De inmiddels 
bekende EarChair (een ontwerp van Jurgen Bey, 
Studio Makkink & Bey), is een akoestische fauteuil 
die, mits met meerdere toegepast, kan functioneren 
als een kamer in een ruimte. De EarChair is een 
goed voorbeeld van een meubel dat specifiek is 
ontwikkeld voor de nieuwe manier van werken 
en communiceren. Een bijzonder object dat zorgt 
voor verrassende privacy in de  publieke ruimte, 
waardoor er een plek ontstaat voor informeel 
overleg, een telefoongesprek of werken met laptop 
of tablet.

Een andere oplossing, de WorkSofa (ontworpen 
door Studio Makkink & Bey), bestaat uit een 
aantal stoere meubelstukken die als individueel 
element of gezamenlijk geschakeld een nieuwe 
informele zitvorm biedt voor actief overleg, tijdens 
creatieve denksessies of teamoverleg. Door de 
verscheidenheid in vorm en afmeting per element 
zijn bijzondere en aantrekkelijke opstellingen  
mogelijk, die ruimten een eigen gezicht geven.
De PhoneBox (een ontwerp van Studio Axia), is 
een akoestisch wandmeubel voor het ongestoord 

gebruiken van de telefoon. De Niche (ook van 
Studio Axia) is een bank met akoestische wanden, 
met of zonder dakje en/ of laptoptafeltje. Twee 
Niches tegenover elkaar vormen een perfecte 
spreekkamer -voor twee tot zes personen- op 
slechts zes vierkante meter. Net als de EarChair is 
het een los meubel, dus eenvoudig te verhuizen en 
kostenefficiënt qua exploitatie. 

De SitTable (een ontwerp van Ben van Berkel, 
UNStudio) is een hybride vorm tussen een 
tafel en een bank. Zo wordt het beste van twee 
meubelfuncties gecombineerd en ontstaat er een 
heel eigen en nieuwe wereld met een grote variëteit 
in gebruik. Iedereen vindt hierin zijn draai en je 
kunt de SitTable naar eigen inzicht gebruiken en 
inzetten. Bijvoorbeeld als leestafel in bibliotheken, 
als werk-, overleg- of relaxplek in vliegveldlounges, 
in wachtkamers, op universiteiten, als display-
ondergrond bij tentoonstellingen en zelfs in winkels 
of restaurants.  
 
De PROOFF collectie borduurt dus niet verder 
op standaard meubelstukken, maar biedt geheel 
nieuwe oplossingen. Innovatieve meubelen die 
een antwoord geven op specifieke vraagstukken, 

die de andere manier van werken en samenkomen 
met zich meebrengt. “Het is de uitdaging ons te 
blijven onderscheiden met productinnovaties 
en het ontwikkelen van nieuwe, doordachte 
meubelconcepten. Maar waar je uiteindelijk op 
afgerekend moet worden, is dat het écht iets 
toevoegt en haast intuïtief wordt gebruikt. Daar  
ligt de echte uitdaging!”, aldus Leo Schouten.
 
Op dit moment zijn er drie nieuwe en bijzondere 
ruimte- en meubeloplossingen in ontwikkeling, 
die in 2013 aan de PROOFF collectie worden 
toegevoegd, waarmee PROOFF de wereld 
aangenaam hoopt te verrassen. 

SV Collection
Koningin Astridlaan 59
BE-1780 Wemmel
+32 (0)2 531 13 50 
info@sv.be 
› sv.be

Ontmoeten en werken vragen om een nieuwe  
generatie ruimte- en meubeloplossingen.

PROOFF Niche ontwerp Studio AxiaPROOFF SitTable ontwerp Ben van Berkel, UNStudioPROOFF WorkSofa ontwerp Studio Makkink & Bey PROOFF EarChair ontwerp Jurgen BeyPROOFF PhoneBox ontwerp Studio Axia 

Anders werken

Opzet_advertorial_PROF_300x230_05.indd   1 31-08-12   15:16
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“Het kantoor als clubhuis! Dát is de plek  
waar men in de toekomst kennis en kunde 
deelt, met collega’s bijpraat en het bedrijfsDNA 
bijtankt”, schetst Leo Schouten, directeur van  
SV Collection en PROOFF.

Het werkkantoor verandert geleidelijk in een 
ontmoetingskantoor.

Daarnaast zal het ontmoeten, werken en 
overleggen zich steeds meer verplaatsen 
van traditionele vergaderruimten naar 
andere accommodaties, onderweg of thuis. 
Formeel wordt meer informeel en juist 
deze plekken moeten aantrekkelijk zijn en 
waar nodig de privacy kunnen waarborgen. 
De ontmoetingsgebieden en de publieke 
ruimten, vragen dus specifieke vernieuwende 
ruimteoplossingen en meubel-concepten. Deze 
nieuwe generatie moet praktisch, comfortabel, 
esthetisch verantwoord en inspirerend zijn om zo 
de nieuwe en andere vormen van samenkomen 
en werken optimaal te kunnen faciliteren.

 
 

SV Collection brengt daarom via PROOFF een aantal 
innovatieve inrichtingscomponenten specifiek voor 
het gebruik in de publieke ruimten. De inmiddels 
bekende EarChair (een ontwerp van Jurgen Bey, 
Studio Makkink & Bey), is een akoestische fauteuil 
die, mits met meerdere toegepast, kan functioneren 
als een kamer in een ruimte. De EarChair is een 
goed voorbeeld van een meubel dat specifiek is 
ontwikkeld voor de nieuwe manier van werken 
en communiceren. Een bijzonder object dat zorgt 
voor verrassende privacy in de  publieke ruimte, 
waardoor er een plek ontstaat voor informeel 
overleg, een telefoongesprek of werken met laptop 
of tablet.

Een andere oplossing, de WorkSofa (ontworpen 
door Studio Makkink & Bey), bestaat uit een 
aantal stoere meubelstukken die als individueel 
element of gezamenlijk geschakeld een nieuwe 
informele zitvorm biedt voor actief overleg, tijdens 
creatieve denksessies of teamoverleg. Door de 
verscheidenheid in vorm en afmeting per element 
zijn bijzondere en aantrekkelijke opstellingen  
mogelijk, die ruimten een eigen gezicht geven.
De PhoneBox (een ontwerp van Studio Axia), is 
een akoestisch wandmeubel voor het ongestoord 

gebruiken van de telefoon. De Niche (ook van 
Studio Axia) is een bank met akoestische wanden, 
met of zonder dakje en/ of laptoptafeltje. Twee 
Niches tegenover elkaar vormen een perfecte 
spreekkamer -voor twee tot zes personen- op 
slechts zes vierkante meter. Net als de EarChair is 
het een los meubel, dus eenvoudig te verhuizen en 
kostenefficiënt qua exploitatie. 

De SitTable (een ontwerp van Ben van Berkel, 
UNStudio) is een hybride vorm tussen een 
tafel en een bank. Zo wordt het beste van twee 
meubelfuncties gecombineerd en ontstaat er een 
heel eigen en nieuwe wereld met een grote variëteit 
in gebruik. Iedereen vindt hierin zijn draai en je 
kunt de SitTable naar eigen inzicht gebruiken en 
inzetten. Bijvoorbeeld als leestafel in bibliotheken, 
als werk-, overleg- of relaxplek in vliegveldlounges, 
in wachtkamers, op universiteiten, als display-
ondergrond bij tentoonstellingen en zelfs in winkels 
of restaurants.  
 
De PROOFF collectie borduurt dus niet verder 
op standaard meubelstukken, maar biedt geheel 
nieuwe oplossingen. Innovatieve meubelen die 
een antwoord geven op specifieke vraagstukken, 

die de andere manier van werken en samenkomen 
met zich meebrengt. “Het is de uitdaging ons te 
blijven onderscheiden met productinnovaties 
en het ontwikkelen van nieuwe, doordachte 
meubelconcepten. Maar waar je uiteindelijk op 
afgerekend moet worden, is dat het écht iets 
toevoegt en haast intuïtief wordt gebruikt. Daar  
ligt de echte uitdaging!”, aldus Leo Schouten.
 
Op dit moment zijn er drie nieuwe en bijzondere 
ruimte- en meubeloplossingen in ontwikkeling, 
die in 2013 aan de PROOFF collectie worden 
toegevoegd, waarmee PROOFF de wereld 
aangenaam hoopt te verrassen. 

SV Collection
Koningin Astridlaan 59
BE-1780 Wemmel
+32 (0)2 531 13 50 
info@sv.be 
› sv.be

Ontmoeten en werken vragen om een nieuwe  
generatie ruimte- en meubeloplossingen.

PROOFF Niche ontwerp Studio AxiaPROOFF SitTable ontwerp Ben van Berkel, UNStudioPROOFF WorkSofa ontwerp Studio Makkink & Bey PROOFF EarChair ontwerp Jurgen BeyPROOFF PhoneBox ontwerp Studio Axia 

Anders werken
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Voor de nieuwe Benelux-zetel van Electrolux 
werd een nieuwe vleugel, bestemd voor de 
showroom en de uitbreiding van de winkel, 
aan de bestaande kantoren toegevoegd. 

Voor het nieuwe hoofdkwartier van Alken-
Maes heeft de ‘branding’-werkgroep een 
interieurinrichting en bekleding voor de 
kantoren ontworpen die de waarden en 
imago van de biermerken van Alken-Maes 
insluit.

Het project ‘New World of Work’ van Getronics 
haalde de prijs ‘Facility Management Project of 
the year’ binnen op de iFMA Facility Awards 2011.

GETRoNicS, DiEGEMElEcTRolux, BRuSSElAlKEN MAES, MEcHElEN

Het project ‘New World of Work’ van Getronics 
haalde de prijs ‘Facility Management Project of 
the year’ binnen op de iFMA Facility Awards 2011.
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AlKEN MAES, MEcHElEN
op zoek naar zichtbaarheid 
en mobiliteit
 
Na de verhuis van de brouweractiviteiten besliste de hoofdzetel van 
Alken-Maes op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Het oude gebouw 
dateerde van de jaren tachtig, lag verscholen, had slechte aansluitingen 
met het openbaar vervoer en de kosten voor renovatie zouden hoog 
oplopen. De zoektocht naar een nieuw pand en de inrichting ervan 
werd toevertrouwd aan een immobiliënpartner, MCS. De keuze viel op 
het gebouw Stephenson Plaza op het industrieterrein Mechelen-Noord, 
waar drie verdiepingen gehuurd worden. De keuze werd gemotiveerd 
door de beschikbare mobiliteitsoplossingen (auto, bus en trein), de 
energieprestatie van het gebouw en de uitstekende zichtbaarheid vanop 
de E19 Antwerpen-Brussel. 

Het hele verhuisproject waarbij een 150-tal medewerkers betrokken 
waren, werd voorbereid door interne werkgroepen die zich specifi ek 
bezig hielden met branding, IT, werkplek, archivering en beveiliging. 
De diensten werden volgens hun specifi eke functie ingeplant en er 
werd naar een effi ciënter gebruik van de werkplekken gezocht. MCS 
(Management Consultancy Software) drukte in bepaalde zones de 
fl exwerkplek en het cleandesk-principe door. Op de 2de en 3de verdieping 
kwamen de werkplekken, aangevuld met vergaderzalen, coffee-corners, 
copy-corners, pitstops, cockpits (om ongestoord te werken) en andere 
lounges (voor niet-confi dentiële vergaderingen). De 4de  verdieping 
groepeert de receptie, vergaderzalen, de kantine en een zeer gezellig 
ingerichte bar voor klantenevenementen. 

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 09/05/2011

ElEcTRolux, BRuSSEl 
onthaal, openheid 
en transparantie 
  
Bij de zoektocht naar een locatie voor zijn Benelux-hoofdzetel viel 
de keuze van Electrolux op een bestaand kantoorgebouw in Haren. 
Electrolux had voor deze nieuwe hoofdzetel een dubbel doel voor ogen. 
Enerzijds moest de inrichting tot een open werkcultuur bijdragen en 
anderzijds moest het energieverbruik naar beneden. Wel moest er 
een vleugel voor de showroom kunnen bijgebouwd en het magazijn 
uitgebreid worden. Dat voor het kantoorgedeelte uiteindelijk een 
bestaand gebouw in functie van deze doelstellingen 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. Het architectenbureau Exode 
en de eigenaar van het gebouw – het bedrijf Banimmo – hebben de 
uitbreiding en inrichting van de site briljant voor elkaar gekregen. Bij 
de initiële briefi ng was het de uitdrukkelijke wens van Electrolux dat 
het oude gebouw herkenbaar zou blijven. Het was dan ook duidelijk 
dat transparantie het codewoord zou worden, niet enkel in de indeling, 
maar ook in de afwerking. Zo werden alle technische installaties 
zichtbaar gelaten. 

De energieprestaties werden aanzienlijk verbeterd door innovatieve 
technische installaties. 80% warmte wordt gerecupereerd dankzij 
een warmtewinningseenheid met warmtewiel. Verlichting wordt 
automatisch afgestemd op daglicht en aanwezigheid van werknemers 
in de verschillende werkzones waar bewegingsdetectoren geïnstal-
leerd zijn.

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 04/07/2011

GETRoNicS, DiEGEM  
change management 
als uitdaging
 
ICT-bedrijf Getronics defi nieerde ‘het Nieuwe Werken’ als een missie 
met vele facetten: het welzijn van de werknemers, het aantrekken van 
jong en nieuw talent, het optimaliseren van de kosten en het inzetten 
van het eigen project als ‘showcase’ en voorbeeldfunctie naar de 
klanten van het bedrijf. Het concept vertrekt vanuit de bedrijfscultuur 
en ondersteunt ‘werken wanneer en waar men wil’. 

NWOW (New World Of Work)bestaat uit drie luiken: een overkoepelend 
luik, dat het versterken van de banden tussen bedrijf en medewerkers 
beoogt, een ICT-luik, dat het mogelijk maakt overal te werken en een 
HR-luik. De aantrekkelijkheid van de werkplek zit vast verweven met 
de uitstraling van het bedrijf en is bepalend voor het overdragen van de 
‘Corporate Culture’ op de medewerkers. Een verhuisproject bracht de 
intentie om ‘het nieuwe werken’ in te voeren in een stroomversnelling. 
Het invoeren van NWOW ging gepaard met een grondig nadenken 
over de processen. De acceptatie door het topmanagement is de 
doorslaggevende factor om het echt voluit te laten functioneren. 
De implementatie van het nieuwe werken is niet dé uitdaging voor 
de onderneming, maar wel het individueel omgaan met de nieuw 
gecreëerde situatie.

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio 
      > 12/09/2011 et 07/03/2011

     

GETRoNicS, DiEGEM
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Meer dan rationeel omgaan met de 
beschikbare ruimte; de inrichting van de 
werkomgeving moet erop gericht zijn 
de medewerker te motiveren en hen te 
ondersteunen in hun activiteiten.

Het herinrichtingsproject voor het Nationaal 
Secretariaat van cM landsbond, met als 
doel een betere werkplek te creëren voor de 
werknemers, evolueerde van een logistieke 
missie tot een HR-project.

cM, BRuSSElEDF luMiNuS, BRuSSElBElFiuS BANK, BRuSSEl

Als gevolg van het ambitieuze reorganisatieplan van de werk-
plaats en de mobiliteit bij Belfius Bank (ex-Dexia), gebaseerd op 
de principes van gedeelde kantoren, werden van de 90.000m² 
die eerder in beslag genomen waren in de Rogier Toren zo een 
30.000m² op de huurmarkt aangeboden. 

Meer dan rationeel omgaan met de 
beschikbare ruimte; de inrichting van de 
werkomgeving moet erop gericht zijn 
de medewerker te motiveren en hen te 
ondersteunen in hun activiteiten.

Als gevolg van het ambitieuze reorganisatieplan van de werk-
plaats en de mobiliteit bij Belfius Bank (ex-Dexia), gebaseerd op 
de principes van gedeelde kantoren, werden van de 90.000m² 
die eerder in beslag genomen waren in de Rogier Toren zo een 
30.000m² op de huurmarkt aangeboden. 
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BELFIUS BANK, BRUSSEL
50.000m² bespaard door de 
reorganisatie van de werkplekken 

Belfi us Bank (ex-Dexia) is een echte baanbreker in België op het gebied 
van mobiliteit en werkplekbeheer met zijn ‘New World of Work’. De 
omvang van dit project en de fi nanciële besparingen die ermee beoogd 
worden, maken het tot een relevante casestudy voor elke sector of 
activiteit. De eerste bankcrisis leidde tot belangrijke kostenbesparingen. 
Dexia stelde zich tot doel op drie jaar tijd Eur 600 miljoen te besparen. 
De terugkerende bijdrage in deze kostenbesparing voor het gebruik van 
gebouwen werd op Eur 19 miljoen begroot. 

Om deze besparingen te verwezenlijken, werd een groots programma 
voor reorganisatie van de werkplekken geïmplementeerd met als kern 
het delen van kantoren. Daardoor kon 50.000 m² gehuurde oppervlakte 
afgestoten worden op een oorspronkelijk totaal van iets meer dan 
205.000 m², met o.a. een besparing van 8000 m² in een pand aan de 
Koningsstraat en 30.000 m² in het Livingstone-gebouw, gelegen net 
onder de gebouwen van de Europese Commissie in de Leopoldwijk. 
Belfi us Bank voorziet in de Rogier Toren zelf nog eens 30.000 m² vrij te 
maken die ze dan op de huurmarkt zullen aanbieden.

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 26/09/2011

EDF LUMINUS, BRUSSEL 
Functionele fl exibiliteit in de 
toekomst geprojecteerd  
  
EDF Luminus volgde de vrijmaking van de Belgische energiemarkt 
op de voet, met daaruit voortvloeiend de installatie van verschillende 
vestigingen op diverse locaties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. 
Het centraliseren van een aantal van zijn diensten in het Brusselse 
stadscentrum heeft EDF Luminus aan het studie- en adviesbureau 
PROCOS toevertrouwd. Het Franse energiebedrijf gaf hiervoor de 
voorkeur aan een nette, comfortabele, maar evenzeer kostenbewuste 
en duurzame aanpak. In dat opzicht viel de uiteindelijke keuze op het 
Brusselse gebouw Le Marquis dat vele voordelen biedt, onder andere 
door zijn ligging vlak bij het Centraal Station en de grote oppervlakte 
die op twee verdiepen 400 werkplaatsen telt. 

Omdat niet alle parameters bij het begin van het space planning 
project gekend waren, leidde dat tot een groot aanpassingsvermogen, 
vooral wat het aantal in te richten werkplekken betreft. PROCOS koos 
ervoor om ze maximaal te integreren in het concept, door het uitzetten 
van de werkplekken aan de buitenkant tegen de gevel, terwijl op de 
middenas diverse modules voor ondersteunende activiteiten werden 
uitgezet, waaronder de vergaderruimten. Hoewel het open space 
principe werd gevolgd voor de inrichting is er toch een indeling 
naar afdelingen gerespecteerd. Per afdeling werd bijvoorbeeld een 
accentkleur weerhouden die op subtiele wijze voor een werkzame 
signalisatie zorgt. De centraal uitgezette modules bieden naast 
vergaderruimte ook een onderkomen aan de printers, coffee corners, 
en elke verdieping beschikt ook over een luncharea. 

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 12/03/2012

CM, BRUSSEL  
Van nieuwe vloerbekleding 
tot nieuwe werkomgeving
 
De noodzaak om de door slijtage zwaar beschadigde vloerbekleding 
te vervangen in het Nationaal Secretariaat van CM Landsbond had 
verreikende gevolgen. Een grondig onderzoek van de werkzaamheden 
en onkosten voor deze operatie triggerde het besluit om over te gaan tot 
de volledige herinrichting van de kantoren, inclusief het invoeren van 
‘het nieuwe werken’. Om het plaatsen van de nieuwe vloer mogelijk te 
maken zou al het meubilair er uit moeten om het vervolgens terug te 
plaatsen. De optelsom van alle nevenkosten voor het vervangen van 
de vloerbekleding gaf aanleiding tot het bewandelen van een totaal 
andere denkpiste: het project werd omgegooid tot totale herinrichting 
met de invoering van fl exibele werkplekken en het optimaliseren van 
het ruimtegebruik. 

Aan het einde van het project resteren er nog 680 werkplaatsen 
voor een aantal duizend werknemers, waar er vroeger 1.034 ter 
beschikking waren. Er is inderdaad opgemerkt dat de effectieve 
bezetting van de werkplaatsen dicht bij de 70% is. Open space, 
glazen bubbles, ankerplekken voor zware administratieve taken, waar 
een groep hecht kan samenwerken, touch down-werkplekken voor 
kortstondig werken en geïsoleerde U-vormige cellen verschenen, en 
bieden op deze manier zowel open als gesloten werkplaatsen aan 
de medewerkers. “Belangrijker dan de volledige herinrichting van de 
kantoorruimte is het change management” verzekert Peter Habils, 
Diensthood Logistiek. 

  artikel te downloaden via www.profacility.be/biblio > 07/05/2012

     

CM, BRUSSEL

In Profacility magazine recent gepubliceerde artikelen zijn beschikbaar en te downloaden op  www.profacility.be/biblio.
Alle artikelen zijn volgens hun publicatiedatum gerangschikt.
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