
84  WORKPLACE SHOWCASE 2014

BUSINESS GEDREVEN 
KANTOOROMGEVING

BUROCONCEPT

Buroconcept bestaat al 22 jaar en manifesteert zich in eerste instantie als 
studiebureau, maar heeft zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd 
in totale conceptrealisatie, wat het ontwerp, de planning, coördinatie 
en uitvoering van alle werkzaamheden behelst binnen een project voor 
kantoorinrichting. 

“Het begeleiden van de klant naar de ideale kantooromgeving is de missie van 
Buroconcept” introduceert Patrick Windels, managing director Buroconcept. 
“Als ideale werkomgeving beschouwen wij een inrichting die maximaal 
aangepast is aan de organisatorische werking van het bedrijf. Mensen zijn 
vandaag immers het belangrijkste bedrijfskapitaal”. De werking van het 
studiebureau, de conceptontwikkeling en het project management bij de 
uiteindelijke realisatie cumuleren idealiter, maar kunnen ook afzonderlijk aan 
bod komen volgens de wensen van de klanten.
“De uitdaging bij elke nieuwe kantoorinrichting is om in te spelen op de snelle 
veranderingen die bedrijven ondergaan, zowel omwille van hun eigenlijke 
business als het economische klimaat waarin ze opereren” schetst Patrick 
Windels. ‘De werkomgeving moet daarom maximaal wendbaar en fl exibel     
zijn om in te spelen op die veranderingen”. 
‘De ideale kantooromgeving’ moet goed voelen voor de gebruikers, een 
motiverende uitstraling hebben en bijdragen tot verhoogde effi ciëntie, 
waardoor een win/win-situatie ontstaat voor zowel werkgever als werknemer. 
Een effi ciënte kantooromgeving creëren resulteert bovendien in een duur-
zame werkomgeving.
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De gebruiker als gids
‘De ideale kantooromgeving’ uitkienen is een voortdurende 
zoektocht. Buroconcept stelt al zijn expertise ter beschikking van 
de klant om de beste oplossing te zoeken op maat van de klant. 
Patrick Windels: “Luisteren is belangrijk en daarmee bedoelen 
we effectief niet vooringenomen luisteren om de business van 
de klant te doorgronden. Dat gebeurt via diepte-interviews met 
medewerkers uit alle lagen van de bedrijfshiërarchie. De bij de 
klant aanwezige expertise moet versmelten met onze expertise. 
Enkel zo kan er een concept groeien dat optimaal voldoet aan de 
verwachtingen”.
Vanuit de analyse van de verschillende gesprekken ontstaat 
een eerste ruw concept, dat via vervolggesprekken verder 
wordt verfijnd. De installatie van stuurgroepen vormt een 
belangrijke bijdrage tot het terugkoppelen van informatie en het 
uitkristalliseren van het uiteindelijke concept.

Een gebruiksklare werkomgeving 
Buroconcept verzekert de A-Z realisatie van alle kantoor-
inrichtingen, inclusief de look & feel en de technische installaties 
die daarbij aan bod kunnen komen. Waar nodig wordt ook het 
oude gebouw in de door de eigenaar geëiste staat teruggebracht. 
Patrick Windels: “Wij schrijven de lastenboeken, vragen offertes 
op, staan in voor de selectie van de aannemers en verzekeren de 
werfopvolging. Er kan gewerkt worden met door de opdrachtgever 
aangeduide partijen of volgens de sleutel-op-de-deur formule, 
wat overigens steeds meer de voorkeur wegdraagt”.
De voordelen van een sleutel-op-de-deur aanpak zijn legio: een 
maximale prijsbewaking binnen de totaliteit van het project, 
één enkele aanspreekpunt voor de opdrachtgever, een strakke 
bewaking van de timing, één gecentraliseerde facturatie.                

Heel vaak begint de samenwerking al bij de ondersteuning van 
de gebouwenselectie voor de nieuw in te richten vestiging via een 
haalbaarheidsstudie.

Gebruiksvriendelijkheid als rode draad
Begin 2013 contacteerde de ‘Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat vzw’ (KFBN) Buroconcept met een aanvraag 
voor renovatie van de kantoren gelegen in het 7 verdiepingen 
en +/- 7.000m² tellende gebouw aan de Bergstraat 30-34, nabij 
de Brusselse Grote Markt. De KFBN was daar al meer dan 
20 jaar gehuisvest en in het verleden waren slechts kleinere 
aanpassingen doorgevoerd.
David Van Gelder, architect-partner bij Buroconcept: “Het project 
omvatte de reorganisatie van de functies, de renovatie van 
de ruimten, het inbrengen van een look & feel voor de 50-tal 
werkplekken in overeenstemming met het hedendaagse imago 
dat de federatie wenst uit te dragen. We hebben een voorstel 
uitgewerkt dat radicaal brak met het verleden, totaal afweek van 
wat men gewend was ”.

De kantoorvloeren waren verkaveld in vele kleine ruimten met 
weinig natuurlijke lichtinval tot zelfs helemaal geen daglicht in het 
centrale deel. Bovendien was de plafondhoogte zeer beperkt en 
kon de architectuur algemeen als moeilijk omschreven worden.
“We stelden een heldere uitgepuurde inrichting voor, die afrekende 
met het slechte gebruik van het centrale deel” commentarieert 
David Van Gelder. “Gebruiksvriendelijkheid stond centraal, wat 
leidde tot het inrichten van een directie- en administratieve 
vleugel, het selectief intekenen van vergaderfaciliteiten, maar 
ook het inrichten van ontmoetingsruimten om het contact tussen 
collega’s te stimuleren”.

Sleutel-op-de-deur
De door KFBN aan Buroconcept toevertrouwde opdracht betrof 
in eerste instantie twee kantoorvloeren en vergaderfaciliteiten op 
de benedenverdieping. David Van Gelder: “We kregen exact zes 
maand de tijd, inclusief de nodige verhuizingen, om de klus te 
klaren. Buroconcept nam de totale regie van alle werkzaamheden 
op zich.”. De realisatie werd opgesplitst in drie fasen: de renovatie 
van de vergaderzalen op het gelijkvloers, gevolgd door de 
verbouwing van de 3e verdieping en uiteindelijk de renovatie van 
de 2e verdieping. 
De technieken werden onder handen genomen, met o.a. 
het aanpassen van de HVAC-installatie en herstellen van de 
plafondkoeling, de volledige vervanging van de elektriciteit 
en aanpassing van de verlichting naar hedendaagse LED-
technologie. Ook het datanetwerk werd volledig vernieuwd 
met UTP CAT6 bekabeling. De waarden van de federatie – 
vertrouwen, betrouwbaarheid en transparantie – werden 
door Buroconcept vertaald naar de inrichting en aankleding 
met hout en hoogwaardige materialen. Het kantoormeubilair 
werd geselecteerd uit de Gispen-catalogus en aangevuld met 
maatwerk. Buroconcept begeleidde ook alle schilderwerken, de 
plaatsing van tapijt en systeemwanden.
“Tijdens het uitvoeren van de werken werden we herhaald met 
allerhande verrassingen op technisch en architecturaal vlak 
geconfronteerd die verplichtten tot maximale flexibiliteit en snel 
inspelen op de nieuw gegeven situatie” blikt David Van Gelder 
terug. “De uitstekende samenwerking met de facility manager 
van het gebouw, Antoine Bouvy, heeft zeker bijgedragen tot het 
respecteren van de vooropgestelde timing”.
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