
Tussen traditie en moderniteit 
Onlangs heeft advocatenkantoor Gómez-Acebo & Pombo zijn oog laten vallen op nieuwe kantoren in de emblematische 
ITT Toren aan de Brusselse Louizalaan. Het ideale moment om de indeling en inrichting van de ruimten te herzien, zodat 
ze de instelling en de cultuur van het bedrijf beter weerspiegelen. We vroegen Miguel Troncoso Ferrer, vennoot van het 
kantoor Gómez-Acebo & Pombo, om ons uit te leggen waarom een advocatenkantoor, het traditionele beroep bij uitstek, 
resoluut kiest voor een moderne indeling van de werkplekken.

WORKPLACE  I  CASE STUDY  I  GÓMEZ-ACEBO & POMBO



  PROFACILITY MAGAZINE NR. 42  jUnI 2014  47 

K unt u ons uitleggen welk idee aan de basis van 
deze inrichting ligt?
We zijn een Spaans advocatenkantoor dat zich in 1985 in 

Brussel vestigde. We zijn een jong team en behandelen samen de 

zaken van onze cliënten. Daarom willen we over een ruimte 

beschikken die de informele communicatie stimuleert. Tegelijkertijd 

moeten we, gezien de aard van ons werk, onze cliënten ook kunnen 

garanderen dat er in alle vertrouwelijkheid aan hun zaak gewerkt 

zal worden. Enerzijds is het mogelijk dat ze geen andere mensen 

willen zien wanneer ze zich tot hun advocaat richten, maar 

anderzijds willen de advocaten elkaar zien wanneer ze in team 

werken. 

Vroeger zaten we in een huis met drie verdiepingen, waar informele 

communicatie moeilijk was. Nu strekt ons kantoor zich nog maar 

over één verdieping uit. Ik heb ROSESTUDIO dus gevraagd een 

ruimte te ontwerpen die kon beantwoorden aan deze schijnbaar 

tegengestelde behoeften: openheid en vertrouwelijkheid.

Welke richtlijnen hebt u ROSESTUDIO meegegeven?
Ik heb ze uitgelegd wat we wilden. Uit dit gesprek zijn nieuwe 

ideeën en voorstellen voortgekomen, waarna de organisatie van de 

ruimten kon beginnen. ROSESTUDIO heeft een soort van scèneplan 

zoals in een schouwburg uitgewerkt, om rekening te houden met 

de verplaatsingen van iedereen en om deze stromen op natuurlijke 

wijze te organiseren. Wanneer de cliënt in ons kantoor binnenkomt, 

ziet hij meteen natuurlijk licht. De onthaalruimte is comfortabel en 

lijkt in niets op een traditionele wachtruimte. 

Het nieuwe kantoor van Gómez-Acebo & Pombo is ideaal gelegen aan de 
Louizalaan in de emblematische ITT Toren.
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  Een creatief maar betaalbaar ontwerp 

Gómez-Acebo & Pombo heeft een beroep gedaan op 

ROSESTUDIO om een werkomgeving te ontwerpen 

die de cultuur en manier van werken van het bedrijf 

weerspiegelt. Om de ruimten een hedendaagse look te 

geven, heeft Julie van de Put, medeoprichtster van het 

architectenbureau ROSESTUDIO, ons uitgelegd dat 

één van de doelen van het ontwerp was om kromme 

lijnen te integreren in de hele ruimte, met inbegrip 

van het meubilair en de deurlijsten. Deze uitdaging 

kon verwezenlijkt worden, omdat ROSESTUDIO een 

eigen productieatelier heeft. Op die manier lieten hun 

creatieve ideeën zich ook realistisch en betaalbaar 

uitvoeren. Dankzij een perfecte beheersing van dit 

ontwerp, de kosten en de timing voor de uitvoering 

ervan, kon ROSESTUDIO zijn klant het verwachte 

resultaat garanderen. 

  www.profacility.be/rosestudio

Tegenover deze ruimte bevindt zich de 

kantoorruimte van de advocaat: de cliënt weet dus 

dat hij door de advocaat zelf ontvangen zal 

worden. De vergaderzaal bevindt zich vlakbij, 

want hoe logisch dat ook mag lijken, dat was niet 

altijd het geval in traditionele advocatenkantoren. 

Deze indeling garandeert de transparantie in een 

beroep dat niet altijd beschouwd werd als een 

voorbeeld op dit gebied.

Hoe hebben uw cliënten gereageerd? 
Ik dacht dat de meesten verrast zouden opkijken, 

omdat onze uitstraling breekt met een klassiek 

advocatenkantoor, met antieke meubels en 

ruimten met traditionele tussenwanden. 

De cliënten waarderen ons nieuwe kantoor en het 

feit dat we geen torenhoge kosten gemaakt hebben 

in deze moeilijke economische periode. Ze vinden 

de ruimten aangenaam, origineel en elegant. 

Door de ingenieuze indeling kon de beschikbare 

ruimte geoptimaliseerd worden. We blijven de 

cliënten apart ontvangen in privéruimten die de 

nodige vertrouwelijkheid van de gesprekken 

waarborgen. Maar door de transparante 

tussenwanden tussen bepaalde kantoren en 

vergaderzalen baadt de ruimte in natuurlijk licht 

en vallen alle grenzen weg. Bovendien genieten de 

bezoekers in de vergaderzalen van een prachtig 

uitzicht over Brussel.

Tim HARRUP n




