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TDS, een van de grootste fabrikanten van hedendaags 
kantoormeubilair in België, wist onlangs twee grote projecten 
binnen te halen bij het CHU van Charleroi en het auditbedrijf 
PricewaterhouseCoopers, goed voor 3.000 werkplekken 
in totaal. De troeven van het bedrijf: een volledige controle 
over het proces en een imago dat resoluut gaat voor ‘Made 
in Belgium’.

Volgens Pascal Delhalle, de nieuwe CEO van het bedrijf, heeft 
het kantoor een ‘cultureel’ aspect dat niet alleen de status van het 
bedrijf weerspiegelt maar ook de manier waarop de medewerkers 
interageren. Hij vraagt klanten die hun kantoorruimte willen herinrichten 
om zich drie essentiële vragen te stellen: “Welke werkstijl moet de 
kantoorruimte bevorderen? Welke waarden moet de kantoorruimte 
uitstralen ten aanzien van de gebruikers en bezoekers? En ten 
slotte, in welke mate kan een nieuw kantoorconcept het gedrag van 
de mensen beïnvloeden?”

NWOW als kern van de inrichtingsstrategie
Ook rijst de strategische vraag naar de rol die de inrichting van de 
kantoorruimte moet spelen in het kader van een organisatorische 
verandering. Het NWOW-concept (New Ways of Working) 
bijvoorbeeld wil een minder hiërarchische werkomgeving creëren, 
de verantwoordelijkheidszin stimuleren en de flexibiliteit vergroten. 
De eigenlijke keuze voor NWOW dient gepaard te gaan met duidelijke 
plannen voor de toekomst, argumenteert Pascal Delhalle: “Er moet 
een werkomgeving opgebouwd kunnen worden die klaar is voor 
morgen. Het is een unieke kans om alle medewerkers te mobiliseren 
rond een bedrijfsproject”. Maar het is ook belangrijk om in te spelen 
op de behoeften, wat een grotere flexibiliteit van het werk en de 
invoering van flexdesk en job sharing impliceert. “Overal in Europa 
genieten meer en meer werknemers van flexibele werktijden”. 

De nieuwe prioriteiten van TDS
De nieuwe CEO heeft zich verschillende prioriteiten gesteld. De 
eerste is om de knowhow duurzamer te maken (ontwerp en 
productie van een metalen meubelgamma) en om nieuwe trends 
te volgen, zoals NWOW. Voorts wil TDS zijn doelgroepen beter 
informeren over de concrete uitvoering van volledige projecten, 
gaande van het ontwerp tot de installatie, waarvoor ze eveneens bij 
de fabrikant terechtkunnen. Ten slotte wil Pascal Delhalle de klanten 
meer betrekken bij R&D-projecten.
Want TDS profileert zich in de eerste plaats door zijn status van 
fabrikant en ontwerper. Het is voor het bedrijf een manier om zich te 
onderscheiden van de verdelers, detailhandelaars en plaatsers van 
kantoormeubilair.

“Op die manier behouden we de volledige controle over de keten, 
van het ontwerp tot de installatie” aldus Pascal Delhalle. “We hebben 
een productafdeling, een studiebureau en een inplantingsbureau”. 
De productafdeling verzamelt de verschillende trends op de markt 
en staat in voor specifieke projecten op maat. Samen met het 
studiebureau ontwikkelt de productafdeling nieuwe concepten, 
terwijl het inplantingsbureau de beste inplantingsmogelijkheden 
voor de toekomstige werkomgeving van de klant bestudeert. In 
sommige projecten, zoals dat van PwC, kunnen elementen op maat 
geïntegreerd worden. 

“ Het is belangrijk om de klant te 
laten wegdromen met voorstellen die 

hij twee seconden eerder niet 
voor mogelijk hield “

Het ‘Made in Belgium’-aspect is voor PwC en het CHU van 
Charleroi tevens bepalend geweest voor hun keuze om met TDS 
samen te werken. “Onze klanten kunnen rekenen op de flexibiliteit 
van onze fabriek, productiecapaciteit en medewerkers”. TDS is 
trouwens volop consultants aan het aanwerven die oplossingen 
kunnen aanbieden: “Het tijdperk van de verkopers is voorbij. Het is 
belangrijk om de klant te laten wegdromen met voorstellen die hij 
twee seconden eerder niet voor mogelijk hield”.

Jean-Claude Verset ✍

Twee grote projecten gerealiseerd door TDS
 
Onlangs heeft TDS Office Design twee grote projecten 
binnengehaald die voor het einde van het jaar uitgevoerd zullen 
worden. Het eerste project in opdracht van het Hôpital Civil Marie 
Curie (CHU van Charleroi) heeft betrekking op de realisatie van 
460 werkplekken en opbergmeubels. Het tweede project, in het 
Groothertogdom Luxemburg, is in opdracht van het auditbedrijf 
PwC (PricewaterhouseCoopers) dat eind dit jaar naar zijn nieuwe 
kantoorgebouw verhuist waarvoor TDS de inrichting verzorgt. Het 
project is goed voor 2.500 werkplekken en opbergmeubels.

Pascal Delhalle, CEO, TDS Office Design


