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Branding van de werkomgeving 
versterkt het bedrijfsimago 
Het hoofdkwartier van Wabco Europe stemde niet langer 
overeen met hun imago als technologisch wereldleider. Na 
een jaar onderzoek werd gekozen voor relocatie van de 
kantoren naar een mythische locatie in Brussel: het ‘Glaverbel-
gebouw’. Het ontwerp en de creatieve inrichting van de 
ruimten, uitgevoerd in harmonie met de architectuur van het 
gebouw, draagt ertoe bij het gebrek aan imago van de vorige 
huisvesting te verdringen. 

De innovatie die zo typerend is voor Wabco, was ook het leidmotief 
voor het bepalen van de binneninrichting van de vier verdiepingen 
die het bedrijf in gebruik nam in het Glaverbel-gebouw. Peter Bal, 
CIO van Wabco, heeft een aantal Brusselse architectenbureaus 
uitgedaagd voor deze inrichting. Het bedrijf ADMOS won het 
contract omwille van zijn visie op het project en architecturaal 
meesterschap, wat toeliet de realisatie ervan succesrijk af te sluiten 
zonder afbreuk te doen van het initiële concept. Anthony Shaikh, 
CEO van ADMOS, legt uit: “Steeds meer grote ondernemingen 
doen beroep op ADMOS voor de creatie van een sterk geper-
sonaliseerde werkomgeving, met werk- en ontvangstruimten waar-
van de branding coherent is met de waarden en cultuur van de 
onderneming”.

Het resultaat van de verbouwing is spectaculair met de doorboring 
van de vloerplaat tussen twee niveaus om er een monumentale 
trap te plaatsen, die receptie op de derde verdieping verbindt met 
de kantoren van de directie van de groep op de vierde verdieping. 
Een vorstelijk onthaal voor externe bezoekers die deze trap 
gebruiken! De keuze van Wabco viel eveneens op het architectuur- 
en designbureau ADMOS omwille van de door het bedrijf 
voorgestelde sleutel-op-de-deur oplossing. Volgens deze formule 
wordt het totale beheer van het project uitbesteed aan ADMOS   
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dat zich engageert op het vlak van resultaten, budget en deadline. 
Een belangrijk engagement omdat dit project voor de inrichting van 
bijna 4.000 m2 op amper vier maanden tijd gerealiseerd werd.

Mengeling van concepten
Voor de inrichting van de bureaus op de verdieping van de directie 
werd een bepaald classicisme aangehouden. De vertrouwelijkheid 
van de daar gevoerde gesprekken vereiste om de ruimte in te delen 
in privé bureaus. Op de andere verdiepingen werd een mix van 
landschapskantoren en privatieve bureaus op ingenieuze wijze 
geïmplementeerd. Commerciële medewerkers zijn vaak onderweg 
buiten het bedrijf. Zij delen een aantal werkposten gelegen op de 
tweede verdieping in een landschapsomgeving.

Connected workplace
De bij Wabco geliefde technologische innovatie is ook zichtbaar in 
de inrichting van de kantoren, met name in het systeem met de 

interface voor de boeking van de vergaderzalen: de reservaties 
kunnen ofwel ter plaatse gedaan worden door middel van een 
touchscreen dat zich aan de ingang van elke vergaderzaal bevindt, 
ofwel op afstand via Outlook als bestanddeel van de Microsoft 
Office softwaresuite (technologie Evoko Room Manager).

Een ander zichtbaar facet van deze innovatie is de aanwezigheid 
van twee reusachtige schermen in de magistrale vergaderzaal 
ingericht voor de raad van bestuur. Deze schermen vergemakkelijken 
de organisatie van gestructureerde videoconferenties. Eén scherm 
dient voor het bekijken van documenten en presentaties, het 
andere scherm toont de gesprekspartners. Een gemotoriseerde 
camera detecteert automatisch de persoon die in de zaal het 
woord neemt en deze persoon verschijnt vervolgens op het 
scherm.

Innovatie en creativiteit, merkimago, management, meesterschap 
in engineering, respect voor budget en deadlines typeerden dit 
inrichtingsproject, tot grote tevredenheid van Wabco. Het verhaal 
van deze succesvolle realisatie, die begin dit jaar werd voltooid, 
kreeg sindsdien een vervolg met de interieurinrichting door ADMOS 
van een andere Wabco-site in Groot-Bijgaarden, bestemd voor 
vorming en opleiding.

Didier Van den Eynde  ✍   Yvan Glavie 

Zoektocht naar een gebouw met karakter  

Toen werd besloten om het Europese hoofdkantoor van 
Wabco te verhuizen, werd de studie voor de selectie van 
het juiste gebouw toevertrouwd aan Cushman & Wakefied. 
Harold d’Otreppe nam deze taak op zich. De finale keuze 
viel uiteindelijk op het mythische ‘Glaverbel-gebouw’. 
Ontworpen in 1967 door architect Jacqmain voor het 
bedrijf Glaverbel, werd het ronde gebouw al snel één 
van de bekendste van de hoofdstad. 
Het sterke imago van het Glaverbel-gebouw was één van 
de elementen die Wabco hebben verleid bij de keuze van 
de nieuwe locatie.

WABCO  

De onderneming Wabco, opgericht in 1869, is één van de wereld-
leiders geworden op het gebied van technologieën in verband 
met veiligheid, efficiëntie en connectiviteit van bedrijfsvoertuigen, 
voornamelijk voor het wegvervoer van goederen of personen. 
Het bedrijf telt 12.000 medewerkers, met inbegrip van 2.000 
ingenieurs, verspreid over 39 landen.
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