
Peter Mostien, Strategic Real Estate 
Manager, ING Corporate Real Estate,  
heeft zijn thuisbasis in Amsterdam, van 

waaruit een 10-koppig strategisch team de 
kantoorconcepten voor ING bedenkt, dat in         
40 landen aanwezig is en een 50.000 medewer-
kers telt. De grootste kantoren bevinden zich    
waar ING zijn Europese roots heeft, in Nederland 
(16.000 medewerkers) en in België (meer dan 
10.000 medewerkers). ‘Size Matters’ gaf Peter 
Mostien aan. Het heeft immers weinig zin om voor 
kleinere kantoren concepten te ontwikkelen. 
Nochtans heeft men als werkgever met sterk 
verschillende culturen te maken in de diverse 
landen. Zo kent Nederland een nadrukkelijke 
overlegcultuur, speelt er een sterk individualisme, 
zijn mensen uiterst direct in de omgang, wordt     
er vooral op korte termijn gewerkt. In Rusland 
geldt nog steeds dat de hiërarchisch hoogst 
geplaatste – de directeur – recht heeft op het 
grootste kantoor. Vanzelfsprekend een persoonlijk 
kantoor! Het flex desk principe kent hier absoluut 

geen genade. Werknemers hebben nog liever een 
te klein eigen kantoor dan een ruim bemeten en 
luchtig ‘open office’.

De werkplekvernieuwing wordt volgens Peter 
Mostien vooral gedreven door de evolutie van de 
klanten. ING begon 15 jaar geleden met de 
omschakeling van gesloten individuele kantoren 
naar open space, gevolgd door desk sharing, maar 
monofunctie gericht. Daarna volgden multi-
functioneel gerichte desk sharing concepten, om 
vandaag vooral te focussen op ‘out of the office’.
“Waar de evolutie naar flex desk vooral een 
verandering voor de gebruiker teweegbracht, 
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‘Open Office’… vanzelfsprekend en toch zo controversieel 

“ In Nederland telt een werkweek 36 uren, die bij ING 
mogen verdeeld worden over 4 dagen à 9 uren, waarvan 
2 verplicht op kantoor aanwezig en 2 die als thuiswerk 

worden toegestaan. “

Het thema van de 28e Facility Night – ‘Open Office’ – liet vanzelfsprekend niemand 

onberoerd. Met 385 ingeschreven deelnemers, het is de grootste opkomst sinds de 

geboorte van het evenement, nu 15 jaar geleden. In zijn welkomstwoord gaf Patrick 

Wendelen, het evenement organisator, al aan dat de vandaag veralgemeende keuze 

voor een ‘Open Office’-inrichting van de kantoorvloeren het engagement vereist van 

zowel de Facility Manager als zijn HR-collega en het algemeen management.

betekende NWOW een verandering voor het 
management” benadrukte Peter Mostien. 
In Nederland telt een werkweek 36 uren, die bij 
ING mogen verdeeld worden over 4 dagen à 9 
uren, waarvan 2 verplicht op kantoor aanwezig   
en 2 die als thuiswerk worden toegestaan.
Peter Mostien: “Iedereen moet zelf zien de juiste 
balans te vinden. Wie thuis werkt moet erop  
letten niet verstoord te worden door de vrijheid 
allerhande zaken te kunnen regelen buiten de 
professionele activiteiten. Het management moet 
leren omgaan met resultaat gericht werken, wat 
slechts kan als FM, HR en ICT de handen in   
elkaar slaan”.

Het nieuwe werken op nieuwe 
werkplekken met het oude brein…
Zo zorgde Prof. Dr. Theo Compernolle meteen 
voor animo in de zaal. “Vandaag staan brein-
werkers centraal in elke onderneming, vormt het 
brein het belangrijkste tool voor het werken” 
benadrukte hij. “Maat wat weet de Facility 

Manager over het brein van de werkplek- 
gebruiker als het erop aankomt efficiëntie en 
productiviteit te optimaliseren?”. 
Prof. Dr. Theo Compernolle ziet een groot aantal 
stoorzenders voor ‘het brein’ op de werkplek, 
zowel vanuit de inrichting van de kantoorvloer   
als vanuit de breinwerker zelf, die te gemakkelijk 
storing toelaat door het continu ‘connected’ te zijn 
en zo e-mails en andere communicatievormen 
toestaat de taken waarmee men bezig is te 
doorbreken. Het wonder van altijd en overal 
connected te kunnen zijn is verschoven naar een 
verplichting om steeds connected te zijn. 
Gemiddeld worden 11 e-mails verwerkt bij elke 



‘Open Office’… vanzelfsprekend en toch zo controversieel 

onderbreking van de werkzaamheden waar men 
mee bezig was. Maar 1 op 5 is ook niet in staat om 
terug te keren naar die onderbroken taken.
“Het open kantoor vermoordt reflectie, laat geen 
tijd meer om na te denken!” klonk het 
confronterend. “Denken vereist concentratie, 
bewust aandacht geven, is een inspanning die 
gepaard gaat met wilskracht. In een open office 
treedt gemiddeld alle 3 minuten een verstoring 
op!”. “Zelfs als een open office inrichting aanzet 
tot meer communicatie, zet ze niet aan tot een 
kwalitatieve communicatie” besluit Prof. Dr.   
Theo Compernolle. “Slechts 13% ervaart een 
open office als een goede werkomgeving; bijna      
1 op 2 verkiest het om moeilijke taken thuis te 
verrich-ten, omdat het daar rustig is”. 

Werk wordt steeds anders gedefinieerd
“Werk wordt door iedereen anders gedefinieerd” 
opende Frédéric Kain, Head of Location Manager, 
Siemens Real Estate Belgium. “De definitie van 
werk wijzigt ook voortdurend. Zeker is dat werk 
niet langer voor een locatie staat, maar voor een 
activiteit die volledig los kan staan van een 
locatie”.
De ‘War for talent’, inzetten op duurzaamheid, 
liggen aan de basis voor een andere kijk op de 
werkplek. In 2000 hadden sommige Siemens-
medewerkers tot 3 werkplekken ter beschikking 
in de diverse vestigingen. Vanaf 2002 werd het 
flex office concept ingevoerd, om in 2008 over te 
gaan naar NWOW, gedefini-eerd als het ‘Siemens 

Office Concept’, een project van HR en ICT, 
nadien bijgestaan door Security  en Communicatie. 
Het ‘Siemens Office Concept’ omvat een aantal 
kernprincipes: open office; mobiel werken; 
optimaliseren van de werk/privé-balans en IT 
moet top zijn en internationaal geharmoniseerd.

Frédéric Kain heeft uit de evolutie van de 
werkplek geleerd dat men als organisatie met drie 
categorieën medewerkers te maken krijgt: zij die 
geloven in de verandering, zij die er absoluut niet 
in geloven en de volgers. Het is gebleken dat zij 
die er absoluut niet in geloven de beste ambas-
sadeurs voor het project kunnen worden bij de 
uitrol. Het zijn veeleer zij die er van meetaf in 
geloofden die soms kunnen ontgoocheld worden 
omdat ze teveel verandering verwachten. 

Open Office of niet? Iedereen heeft daar zo zijn 
menig over en dat zorgde voor een vinnige dis-
cussie tot besluit van de presentaties gedurende 
de geanimeerd panelgesprek en debat over de 
invloed van het ‘open office’ op de productiviteit 
van de werknemer met als deelnemers de drie 
gastsprekers van deze avond en Inge Plancke, 
General Manager SSC USG People Belgium, 
Roland De Coninck, Division Director Siemens 
Real Estate, en Frédéric Demars, Senior Vice-
President Human Resources STIB/MIVB.

Eduard Coddé ✍
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Frédéric Kain, 
Head of Location Manager, 
Siemens Real Estate Belgium

“Elke medewerker moet zelf het 
gebruik van zijn werkplek optimali-
seren, m.a.w. de werkplek leren 
gebruiken.”

Peter Mostien, 
Strategic Real Estate Manager, 
ING Corporate Real Estate

“In Nederland telt een werkweek 36 uren, 
die bij ING mogen verdeeld worden over 
4 dagen à 9 uren, waarvan 2 verplicht op 
kantoor aanwezig en 2 die als thuiswerk 
worden toegestaan.”

Prof. Dr. Theo Compernolle, 
Neuropsychiater, 
onafhankelijk internationaal consultant.

“Zelfs als een open office inrichting 
aanzet tot meer communicatie, zet 
ze niet aan tot een kwalitatieve 
communicatie.”



Gedurende de 28e Facility Night Patrick Wendelen bracht hulde aan 

Roland De Coninck, Directeur Siemens Real Estate Belgium, en Herman 

Verbeken, Facilitair Directeur Belgacom, twee pioniers voor facility 

management in België, die hun professionele carrière beëindigen. 

Roland De Coninck en Herman Verbeken waren graag geziene 

gastsprekers op tal van evenementen waar facility management centraal 

stond. Beiden wisten hun publiek steeds weer opnieuw te boeien en 

te inspireren. Hun rijke ervaring deelden ze graag met collega’s en we 

hopen dan ook van harte op een tot weerzien met deze gewaardeerde 

FM-pioniers.

Bekijk alle foto’s van de mooiste momenten tijdens deze avond via www.profacility.be/28e-FacilityNight 
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