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Het nieuwe werken pakt multifunctioneel uit
Voor ict-bedrijf Getronics 
was ‘het nieuwe werken’ een 
missie met vele facetten. Het 
welzijn van de werknemers, 
het aantrekken van jong en 
nieuw talent, het optimali-
seren van de facility kost, 
met als kers op de taart 
een ‘showcase’ als voor-
beeldfunctie voor de klanten 
van het bedrijf, vormden de 
uitdaging voor een verande-
ringsproces vol overtuiging. 
Een verhuisproject bracht 
het hele proces in een 
stroomversnelling.  

n  Eduard Coddé

Omdat het huurcontract voor de 
maatschappelijke zetel van Getro-
nics Belgium in Evere verviel op 

30 november 2010, was dit een ideaal 
tijdstip voor het uitwerken van een gro-
ter, globaal project, dat invulling moest 
geven aan het begrip ‘nieuwe werkom-
geving’. NWOW (New World of Work) 
werd de werktitel voor het opzet, dat 
van meetaf de volledige steun van het 
topmanagement genoot. 
NWOW werd geïnspireerd door een 
aantal maatschappelijke problemen, 
zoals de aangroeiende fileproblematiek 
en het daarmee gepaard gaande tijdver-
lies voor de medewerkers. Het MVO is 
niet meer weg te denken uit de actu-
ele bedrijfswereld en flexibeler kunnen 
werken speelt daarop in. 

respect voor de medewerkers 
Eigenlijk was NWOW conceptueel al 
vormgegeven nog voor de verhuisopera-
tie aan bod kwam. Het concept vertrekt 
vanuit de bedrijfscultuur en ondersteunt 
‘werken wanneer en waar men wil’. 
Als ICT-bedrijf stelt Getronics heel wat    
jongeren tewerk en wenst het rekening 
te houden met de Y-generatie voor wie 
flexibiliteit op het vlak van werkuren en 
werkplek elementair zijn. De aantrek-

kelijkheid als werkgever speelde een 
sleutelrol bij het uitdenken van NWOW. 
Het concept voorziet zelfs dat medewer-
kers in de loop van de dag hun werkplek 
aanpassen of intern verhuizen. 
“Zonder respect voor de medewerkers 
is een zo grondige verandering van de 
werkomgeving niet door te voeren” 
benadrukt Patrick De Waen, Infrastruc-
ture & Security Manager. Infrastructure 
& Security omvat het beheer van het 
vastgoed, de ICT-infrastuctuur, de tele-
com, de veiligheid en de externe onder-
aannemers voor het onderhoud en het 
beheer van de gebouwen. 

ontkiemd in eigen huis
In het voorstudietraject werden een 
achttal bedrijven bezocht. Vervolgens 
werd invulling en bijsturing gezocht bij 
een studiebureau. Met de Nederlandse 
collega’s werd praktijkervaring uitge-
wisseld, want zijn hadden het nieuwe 
werken al ingevoerd. De Belgische ves-
tiging gaat hierin echter verder. 
Nadat de algemene directie het fiat 
had gegeven voor NWOW werden vier 
werkgroepen opgericht en werd werk 
gemaakt van de interne communicatie 
om de betrokkenheid van het personeel 
aan te zwengelen. Isabelle De Weirdt, 

Patrick De Waen, 
infrastructure & Security Manager.

De bezettingsgraad waarmee rekening werd gehouden vari-
eert van afdeling tot afdeling en schommelt tussen 50 en 80%.
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Sterke punten van het project

Het NWoW-project combineert facilitair 
beheer met ICT (de core-business van de 
onderneming), de bedrijfscultuur en de 
interne & externe communicatie. 
Aandacht voor de sociale aspecten en de 
aantrekkelijkheid als werkgever naar een 
hoofdzakelijk jong (ICT)-werknemerspo-
tentieel. de verhuisoperatie en imple-
mentatie van NWoW ging gepaard met 
ingrepen op een bestaand en gehuurd 
gebouw in diegem om de ecologische 
prestaties te optimaliseren. Het aantal 
gehuurde vierkante meter kantoorop-
pervlakte daalde drastisch, terwijl op de 

werkvloer een veel ruimtelijker indruk 
ontstaat dan bij de vorige locatie het geval 
was. de facilitaire organisatie wordt be-
vrijd van interne verhuizingen en kan zich 
toespitsen op het analyseren van nieuwe 
technologieën, het benchmarken met 
andere bedrijven, het vereenvoudigen van 
processen, het opnieuw in vraag stellen 
van outsource-contracten. Er is een 
kostenbesparing van 24% gerealiseerd op 
het facilitair gebeuren. Verweving van alle 
binnen Getronics beschikbare technie-
ken tot een unieke en praktijkgerichte 
showcase. 

Het nieuwe werken pakt multifunctioneel uit

Bedrijfsportret

Getronics is de grootste ICT-dienstver-
lener in de Benelux. Wereldwijd telt de 
onderneming 13.000 medewerkers (FTE) 
en is daarmee een toonaangevende spe-
ler binnen de ICT-sector. Sinds 23 oktober 
2007 maakt het bedrijf deel uit van KPN.
Getronics Belgium stelt een 40-tal dien-
sten voor, onderverdeeld in 4 categorieën:
Workspace Services, Connectivity Servi-
ces, datacenter Services en Consulting 
Services met een team van een 100-tal 

consultants voor advies op maat. 
In totaal stelt Getronics Belgium 800 
medewerkers tewerk en realiseert een 
jaarlijkse omzet van 100 miljoen euro in 
België en Luxemburg. 
Als belangrijkste referenties zijn er de 
Europese Instellingen, overheidsinstel-
lingen, banken & verzekeringsmaat-
schappijen en grote, al dan niet interna-
tionale, industriële bedrijven.

Communications Manager: “Er werd 
een brede waaier middelen ingezet. Eén 
van de communicatie-elementen was 
een blog waarop de gebruikers konden 
reageren”. 
Het Nederlandse Snelbouw vertaalde 
het concept naar uitvoering en imple-
mentatie. De plannen werden omgezet 
naar realistische 3D-voorstellingen en 
het aansturen van het finale kleurpallet 
gebeurde door de gebruikers zelf.
Ongeveer tien dagen voor de verhuis-
datum werd een pilootfase voorzien, 
waarin een team van veertig medewer-
kers op de nieuwe locatie alles tot op 
het bot heeft uitgetest. “Dat is belangrijk 
om mogelijke kritiek tijdens en direct 
na de verhuis maximaal weg te nemen” 
stelt Patrick De Waen vast. 

Het kantoor als ontmoetingsplaats
Er zijn geen directiekantoren meer voor-
zien op de nieuwe locatie omdat juist de 
directieleden het minst aanwezig zijn in 
hun kantoor. De voorkeur werd gege-
ven aan meer vergaderzalen en via het 
reservatiesysteem kan een directielid 
eventueel een meeting room gebruiken 
als kantoor. 
Kantoren zijn niet langer een werkplek, 
maar een attractieve ontmoetingsplaats, 

zodat de werknemers de verbondenheid 
met de onderneming blijven behouden. 
Bij Getronics zijn er geen vaste regels 
voor de tijdsverdeling tussen thuis wer-
ken of op kantoor aanwezig zijn. “Dat 
vereist wel een goed werkend agenda-
beheer om te weten wie waar te vinden 
is” vult Patrick De Waen aan. 
“Heel wat facetten van het NWOW-
project zijn onzichtbaar omdat ze deel 
uitmaken van de ICT-aanpassingen die 
werden doorgevoerd” merkt Patrick De 
Waen op. “In het ganse gebouw is de 
eigen IBIS-bekabeling getrokken als rug-
gengraat voor alle systemen”. 
Iedereen beschikt over een persoonlijke 
badge die het volledige toegangs- en 
security management regelt. Daarnaast 
beheert de badge evenzeer alle moge-
lijkheden tot print-on-demand. Het 
afdrukken zelf werd ook grondig bestu-
deerd met de keuze voor printers die 
wax gebruiken i.p.v. de klassieke inkt-
patronen. “De vervuiling ligt hier 10 x 
lager!” benadrukt Patrick De Waen. Er 

is aanwezigheidsdetectie en de verlich-
ting is maximaal met energiezuinige 
LED’s uitgevoerd. 

toegevoegde waarde voor werknemers 
en klanten
Heel bijzonder voor Getronics en het 
NWOW-project is dat het concept 
niet alleen voor de werknemers werd 
bedacht, maar tevens een commercieel 
concept is dat aan de klanten van de 
onderneming wordt voorgesteld. 
“De implementatie van NWOW werd 
dan ook extern gecommuniceerd naar 
de klanten” vermeldt Isabelle De Weirdt.
Patrick De Waen: “Het voordeel dat 
NWOW zou opleveren voor facility 
management alleen, werd als te beperkt 
gezien. De demonstraties van alle moge-
lijkheden die ons bedrijf te bieden heeft 
in een reële werkomgeving en het daar-
aan verbonden sociale aspect vormden 
een belangrijke toegevoegde waarde   
om groen licht te verkrijgen voor het 
project”. n

De gebruikers bepaalden 
zelf het finale kleurpallet.


