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Mensruimte vs. 
werkruimte

Wanneer kantoormeubel-
specialist Kinnarps voor zijn 
eigen organisatie een nieuw 
gebouw in gebruik neemt, 
mag je verwachten dat het 
ontwerp een weerspiege-
ling is van een jarenlange 
ervaring in het  ergonomisch 
inrichten van kantoorom-
gevingen. Voor Kinnarps 
betekent ergonomie dat de 
medewerkers een hoger 
rendement halen omdat ze 
zich prettig voelen aan hun 
werkplek. Een hoge dosis 
“feel good” mocht dus zeker 
niet ontbreken!

Oorspronkelijk was het zelfs niet de 
bedoeling dat het nieuwe gebouw, 
naast de bestaande showroom en 

kantoren van Kinnarps langs de Brusselse 
ring in Wemmel, een kantoorfunctie zou 
bevatten. Er was in de eerste plaats nood 
aan een geïntegreerde logistieke oplos-
sing: opslagruimte, laad- en loskade voor 
de eigen vrachtwagens en een onder-
grondse parking voor de medewerkers.

Sinds  de aankoop van het oorspronke-
lijke gebouw in 2004, groeide het bedrijf 
aanzienlijk. Niet alleen nam de behoefte  
aan een grotere showroom toe, maar ook 
de nood aan meer werkplekken. Het oude 
gebouw werd afgebroken en in de plaats 
kwam er een gloednieuw, duurzaam pand, 
ingebed in een nieuw aangelegde groene 
zone. De indeling van het nieuwe gebouw 
ziet er vandaag als volgt uit: naast de op-
slagfunctie zijn er  op het gelijkvloers 
“touchdown” werkplekken voorzien voor 
een aantal verkoopsmedewerkers die een 
paar keer per week op kantoor neerstrij-
ken. Via een trap – géén lift om lichaams-
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beweging te stimuleren -  bereik je de eer-
ste verdieping, waar de nieuwe kantoren 
zijn ondergebracht (die via een passerelle 
trouwens ook in verbinding staan met de 
showroom in het huidige gebouw). Op de 
tweede verdieping  is er een volledig uit-
geruste seminarieruimte waar klanten ook 
gebruik kunnen van maken. Bovenin “de 
toren” ten slotte, is de keuken en cafetaria, 
mét aanpalend zonneterras. Fantastisch 
zicht over de omgeving krijg je er gratis 
bovenop!

Bij de indeling van de  zeer ruime werk-
plekken is er uitgegaan van de verschillen-
de taken van de medewerkers. Zo komt het 
dat er op één verdieping zowel een open 
landschapskantoor als éénpersoons-en 
groepskantoren ingetekend zijn. Het zo-
geheten combinatiekantoor biedt een opti-
male synthese tussen concentratiewerk en 
communicatie. Alle vaste wanden zijn trou-
wens ook van glas en min of meer door-
zichtig. Oogcontact is dus wel mogelijk, 
maar er is tevens een bepaalde vorm van 
privacy. Die transparantie is trouwens ken-

merkend voor Kinnarps als organisatie.
In de open ruimte worden de  werkeilanden 
afgewisseld met  individuele bureaus. Het 
ritme wordt onderbroken met strategisch 
geplaatste zitgroepen voor spontaan over-
leg en korte vergaderingen. De interieur-
vormgevers van Kinnarps hebben gekozen 
voor een kleuren-en materialenmix die 
warm én hedendaags oogt: het strakke 
grafische patroon van de vloerbekleding 
contrasteert mooi met de witte bureaubla-
den van de benches en de houtfineer van 
de individuele bureaus. Daarnaast duikt er 
regelmatig een felgroen kleuraccent op: de 
groene stof op de bezoekersstoelen werd 
bijvoorbeeld ook gebruikt om de strakke 
stalampen te overtrekken.

Voor de verkoopsmedewerkers in het 
groepskantoor is er resoluut voor een 
ander type bureau gekozen: zit-sta werk-
plekken en mobiele trolleys voor berging in 
plaats van ladeblokken en klassieke dos-
sierkasten. Zo is er voorzien in een opti-
male flexibiliteit voor de kantoornomaden 
die buitendienstmensen meestal zijn.
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