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De toegang tot het Herman Teirlinck gebouw is 
opgevat als een brede straat: rond de binnen-

straat zijn diverse publiek toegankelijke functies 
geschaard, zoals het restaurant. 



WORKPLACE SHOWCASE 2017  19

Vlaggenschip voor de Vlaamse Overheid
Midden augustus startte de inhuizing van het Herman Teirlinck 
kantoorgebouw op de Thurn & Taxis site. Dit nieuwbouwproject 
liep grotendeels parallel met het ingrijpende renovatieproject 
voor het Hendrik Conscience gebouw. In totaal krijgen ruim 
4.000 medewerkers van de Vlaamse Overheid vrijwel simultaan 
een nieuwe werkomgeving. Voor beide projecten stonden 
‘duurzaamheid’ en de consequente uitrol van “‘Het Nieuwe 
Werken’ zoals gedefinieerd door de Vlaamse Overheid  
voorop.  

De huurcontracten voor het Boudewijn en Phoenix gebouw lopen 
dit jaar ongeveer samen ten einde (Phoenix eind oktober 2017 / 
Boudewijn begin januari 2018). De zoektocht naar een nieuwe 
huisvesting die moest voldoen aan alle actuele eisen voor wat 
energieprestatie en binnenklimaat betreft resulteerde in een 
verhuis- en nieuwbouwproject. 

Het Herman Teirlinckgebouw, dat oorspronkelijk de doopnaam 
“Meander”-gebouw droeg, kon nog verregaand aan de wensen 
van de Vlaamse overheid aangepast worden, maar wordt gehuurd 
voor een contractduur van 18 jaar. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 
8,8 miljoen euro. Dat is minder dan de som van de huidige 
huurprijzen voor Boudewijn en Phoenix (resp. 8,3 en 4,2 miljoen 
euro). Bovenop de besparing aan huur zijn er de talrijke synergie-, 
schaal- en kwaliteitsvoordelen door het concentreren van Vlaamse 
overheidsdiensten. Dat geldt voor de catering, schoonmaak, 
beheer en onderhoud.

Het Herman Teirlinck gebouw is een ontwerp van Neutelings 
Riedijk Architects uit Rotterdam. De werf startte in april 2015. Het 
betreft een passief gebouw volgens de in het Brusselse Gewest 
geldende normering.

In Herman Teirlinck worden de medewerkers uit het Boude-
wijngebouw, Phoenixgebouw, alsook de VMSW (Vlaamse Maat-
schappij voor Sociaal Wonen) uit de Koloniestraat en INBO (Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek) uit de Kliniekstraat in Anderlecht 
samen gebracht. In totaal gaat het  om ruim 2.500 medewerkers. 
“De capaciteit van de nieuwbouw bedraagt ongeveer 2.600 
mensen” licht ir. arch. Trees Verhoogen, projectleider studie & 
coördinatie, Afdeling Bouwprojecten bij de Vlaamse Overheid toe. 
“Er zijn 1740 werkplekken ingericht volgens de actueel gehanteer-
de bezettingsnorm”. Dat is 12,5 m²/VTEg (gecorrigeerd Voltijds 
Equivalent; = aantal koppen X % aanwezigheid volgens arbeids-
contract X % aanwezigheid volgens functieprofiel X 80% verrekend 
voor ziekte/verlof/telewerk). Voor Herman Teirlinck resulteert dit in 
een verhouding VTEg / koppen = 65%.

Multifunctioneel en flexibel 
“Intern hebben we conceptnota’s opgesteld waarin werd vast-
gelegd hoe we willen werken” verduidelijkt Trees Verhoogen het 
afgelegde traject. “Het architectenbureau moest daar vervolgens 
mee aan de slag om tot een uitvoeringsplan te komen”. 
Architect Xavier Suykens, consulent Het Nieuwe Werken bij het 
Agentschap Facilitair Bedrijf: “Het Nieuwe Werken is de voorbije 
jaren stelselmatig uitgerold door de Vlaamse overheid. Mensen zijn 
er dan ook deels al mee vertrouwd. Het werkingsconcept is ook al 
voor de renovatie van het Hendrik Conscience gebouw precies 
gedefinieerd, maar Herman Teirlinck is het eerste gebouw waar het 
concept voluit vanaf nul kan worden geïmplementeerd”. 

Voor de Vlaamse Overheid omvat Het Nieuwe Werken o.a. 
resultaatsgericht werken, het afbouwen van prikklokgebruik, 
efficiënte dienstverlening, efficiënte inzet van middelen, war for 
talent, balans werk/privé, … Het is hun ambitie om tegen 2020 alle 
entiteiten van de Vlaamse overheid te huisvesten volgens de 
principes van Het Nieuwe Werken. Midden in de binnenstraat leiden twee 

grote trapconstructies naar het verga-
dercentrum op de eerste verdieping. 

1) zie kader op pagina 22 ‘ SWOW: van Le Monnoyer tot de Keizerslaan’
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Voor de inrichting van Herman Teirlinck stond activity based werken 
voorop. Diverse werkgroepen met vertegenwoordigers van alle 
verhuizende entiteiten bogen zich over ‘bricks’, ‘behavior’ en 
‘bytes’.
Xavier Suykens: “Er is eerst een verhouding tussen open en 
gesloten werkplekken bepaald om daaruit een typeplan te laten 
groeien voor de verdiepingen. De gebruikers hebben hun zegje 
gedaan over de inrichting van de afgesloten ruimten en het soort 
individuele werkplekken en samenwerkplekken in de open ruimte. 
Multifunctioneel gebruik van alle lokalen en zones met focus op 
maximale flexibiliteit en toekomstgerichtheid werd een eis”.

Bewegend werken
Er zijn 3 grote families van bouwblokken omschreven voor de 
werkomgeving: individuele werkplekken, samenwerkplekken en 
ondersteunende faciliteiten. 

Een primeur voor Herman Teirlinck is dat 20 à 30% van de 
werkplekken staand werken toelaat. “In andere gebouwen hebben 
we al her en der zit/stawerkplekken geïnstalleerd” commentarieert 
Xavier Suykens. “Die worden ook effectief gebruikt en nog meer 
gevraagd. De elektrische hoogteregeling laat toe om vlot te 
wisselen tussen staand en zittend gebruik. De komende jaren 
zullen we tot 20% staande werkplekken installeren in al onze 
gebouwen en zo een voorbeeld stellen om sedentair gedrag - 
tegenwoordig beschouwd als een arbeidsrisico - tegen te gaan”.
Bij de samenwerkplekken wordt onderscheid gemaakt tussen 
intake cockpits, teamcockpits, vergaderzalen, brainstormruimten 
of ontspanningsruimten, plekken voor informeel overleg. Wat dat 
laatste betreft, spelen de koffiehoeken met hun huiselijke livingsfeer 
een belangrijke rol. Het zijn echte ontmoetingslocaties die 
multifunctioneel inzetbaar zijn.

Met het oog op het stimuleren van bewegen zijn er minder 
servicelokalen (copy corners) voorzien per verdieping. Met ‘follow 
me printing’ is dat geen probleem. De gebruiker kan met zijn 
persoonlijke badge beginnen printen aan eender welke 
multifunctionele printer in het gebouw.
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Xavier Suykens & Trees Verhoogen

De servicelokalen vallen onder de categorie ‘ondersteunende 
faciliteiten’, waartoe ook het dynamisch archief, de ontvangst-/
wachtruimten, de lockers en postvakjes behoren. 

ICT-Ondersteuning 
Alle medewerkers beschikken over een laptop, voorzien van 
Microsoft Office 365, hebben toegang tot SharePoint voor het 
delen van documenten en vlak voor de verhuis werd de overstap 
gemaakt naar Skype for business als oplossing voor unified 
communication. Het telefonieverkeer loopt dus via de laptop (VoIP) 
die daartoe is uitgerust met een headset. De meeste medewerkers 
beschikken ook over een smartphone.

“Elke werkplek is uitgerust met één vaste netwerkverbinding, maar 
we trekken toch hoofdzakelijk de kaart van draadloos connecteren 
via WiFi” geeft Trees Verhoogen aan. “WiFi is over de volledige 
oppervlakte uitgerold en de capaciteit is verviervoudigd t.o.v. wat 
we in het Boudewijngebouw hadden. Er is ook volledige dekking   
in het gebouw voor mobiele telefonienetwerken”. 

Afhankelijk van de afdeling kan geopteerd worden voor rand-
accessoires als beeldschermen, al dan niet op voet, toetsenborden, 
enz. Deze worden via raamcontracten aangekocht. 



WORKPLACE SHOWCASE 2017  21

Multifunctioneel gebruik van alle lokalen en zones 
met focus op maximale flexibiliteit en toekomst-
gerichtheid werd een eis.

Met het oog op het stimuleren 
van bewegen en dankzij de 
“follow me printing” zijn er 
minder copy corners voorzien 
per verdieping. 

De groep individuele werkplekken omvat open 
werkplekeilanden, gecombineerde zit/sta werk-
plekken, afgeschermde werkplekken, onthaal-
werkplekken, concentratiecockpits, management 
offices en aanlandplekken.
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Semipublieke ruimte 
De toegang tot het Herman Teirlinck gebouw is opgevat als een 
brede straat, geïnspireerd op het imposante Koninklijk Pakhuis 
(gebouwd 1904 – 1906) op de Thurn & Taxis site. Rond de 
binnenstraat zijn diverse publiek toegankelijke functies geschaard, 
zoals het restaurant, de polyvalente ruimte en het groot audi-
torium. Er zijn ook twee binnentuinen en midden in de binnen-
straat leiden twee grote trapconstructies naar het vergadercentrum 
op  de eerste verdieping.

Op de vergaderverdieping en de kantoorverdiepingen werden alle 
vergaderzalen uitgerust met een beheersysteem voor de reservatie. 
Reserveren kan via Facilipunt, het FMIS van het Facilitair Bedrijf, dat 
voor de medewerkers toegankelijk is vanop eender welke device. 
Op de display aan de vergaderzalen zijn de reservaties zichtbaar. 
De vergaderzalen hebben een capaciteit die varieert van 4 tot 40 
personen. Verder zijn er VIP-ruimtes, leslokalen, brainstormruimtes, 
een klein (100 personen) en een groot auditorium (250 personen). 
Altijd is er een aan de capaciteit van de ruimte aangepaste A/V-
uitrusting.

Boven de vergaderverdieping zijn de kantoorverdiepingen.                     
Zij meanderen rond 2 binnentuinen aangelegd op de tweede en 
derde verdieping. Een eerste is opgevat als boomgaard met daarin 

picknickbanken om samen te werken. De tweede tuin is een volle 
groene tuin, naast de bibliotheek gelegen. Op de zesde verdieping 
staat ook nog een dakterras ter beschikking.

Elke kantoorverdieping beschikt over eigen vergaderfaciliteiten met 
capaciteit tot max. 12 personen. “We hebben een goede mix aan 
vergaderzalen op de verdiepingen gemaakt waarbij ook kleinere 
vergaderruimtes voor 3 à 4 mensen beschikbaar zijn, omdat hier     
de grootste vraag naar is” commentarieert Trees Verhoogen. 
“Reserveren voor vergaderzalen met minder dan 6 personen is    
hier niet mogelijk, want het is vooral de bedoeling dat collega’s   
zich sneller afzonderen in een beschikbare ruimte om anderen     
niet te storen”.

“Voor wat de catering betreft is ons concept ook voortdurend 
geëvolueerd” stelt Trees Verhoogen. “Gezien het grote aantal 
medewerkers was aandacht voor een vlotte circulatie belangrijk.        
Er is dan ook naast een uitgiftetoog voor de verschillende dag-, 
pasta en grillschotels een free flow zone met keuze-eilanden voor 
onder andere koude en warme groenten, soep, dessertjes en 
koude schotels. Het concept in eigen beheer is verder toegespitst 
op het vermijden van voedselverspilling. Naast het lunchrestaurant 
is er de ganse dag door een broodjesbar waar ook warme snacks 
verkrijgbaar zijn. Een aangenaam extra voor wat de beleving betreft 
is de aanpalende binnentuin die als terras wordt ingericht”.

“Multifunctioneel gebruik van alle zones met focus 
op maximale flexibiliteit en toekomstgerichtheid 

werd al snel een eis.“

Het gebouw beschikt over een klein 
(100 personen) en een groot auditorium 
(250 personen).



   De kantoorverdiepingen meanderen rond 
              2 binnentuinen aangelegd op de tweede en 
    derde verdieping. Een eerste is opgevat als 
boomgaard met daarin picknickbanken om 
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Duurzaamheid indachtig
Het ‘VRN-principe’ is inmiddels goed ingeburgerd bij de Vlaamse 
Overheid. Het werd opnieuw toegepast en dit voor zowel Herman 
Teirlinck als Hendrik Conscience. VRN staat voor verhuizen, 
recycleren en nieuw aankopen.
Vooraf worden alle bestaande inrichtingselementen geïnventari-
seerd en geëvalueerd om ze op te delen in drie categorieën: wat 
nog goed genoeg is om te verhuizen en dus verder zal gebruikt 
worden, wat een opknapbeurt nodig heeft om daarna verder te 
kunnen dienen en wat moet vervangen worden door nieuw omdat 
het in te slechte staat verkeert.
Trees Verhoogen: “Voor de aankoop van nieuw meubilair werken 
we met raamcontracten en kijken speciaal uit naar bedrijven die 
inspelen op de circulaire economie. Zowel voor nieuwe als te 
recycleren elementen letten we bij de textielkeuze op eco-labels”.

Het paperverbruik terugdringen is een andere maatregel om duur-
zamer te ondernemen. De Vlaamse Overheid heeft een ‘archief-
norm’ vastgelegd, die per VTE max. 5 lopende meter opslagruimte 
toestaat, waarvan 3 lopende meter dynamisch en 2 semi-statisch 
(centrale kern gebouw of kelder). “Een verhuisproject als dit is 
ideaal om de archiefnorm strikt toe te passen en na te denken   
over archivering” merkt Trees Verhoogen op. “Elke entiteit moet 
uniform archiveren en bijdragen tot het maximaal efficiënt beheren 
en gebruiken van ons gecentraliseerd archief in Vilvoorde”. 

Onthaalmoment 
Vanzelfsprekend gaat een verhuisproject van deze omvang 
gepaard met een uitgebreide communicatie naar de medewerkers, 
zowel globaal als vanuit de entiteiten. Daartoe is al in een vroeg 
stadium een werkgroep opgericht. 
Er zijn wandelingen naar de site georganiseerd, infosessies opgezet 
en een specifieke website met mogelijkheid tot directe vraagstelling 
aan het projectteam. Sommige van die vragen werden opgenomen 
in de rubriek FAQ. Een belangrijke rol was ook weggelegd voor het 
team ambassadeurs, die de doopnaam ‘Bende van Herman’ 
kregen.

Van bij de start van de inhuizing werden onthaalmomenten voorzien 
in samenwerking met HR en dit op het ritme van de inhuizende 
entiteiten. Dat bestaat uit een rondleiding met ontbijt en een 
gebruiksaanwijzing voor het nieuwe werken in Herman Teirlinck.

En wat volgt nu? Xavier Suykens: “Het nieuwe werken is een 
doorlopende opdracht. We hebben er zelfs een specifieke website 
aan gewijd met onder andere onze werkplekcatalogus, een aantal 
goede praktijken en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. 
Maar bovenal denken we na over een ambitieus volgend huis-
vestingsproject dat in 2023 moet afgerond zijn!”. 

 Eduard Coddé  ✍   Marc Detiffe  

Mobiliteit

Zowel het Boudewijn als Phoenix gebouw lagen op loopafstand van 
het station Brussel Noord. Dat geldt evenzeer voor Herman Teirlinck, 
maar omdat er toch wel wat kritiek te horen viel op de langere 
afstand, schreef de Vlaamse overheid zich in voor de shuttledienst 
van de Thurn & Taxis site.
Een andere optie die geboden wordt is de fietsparking aan het 
station met een 100-tal plaatsen. Wie dat wil kan dus het traject 
tussen Herman Teirlinck en het station fietsen en de fiets daar veilig 
stallen om verder te reizen met de trein.
Er zijn slechts iets meer dan 300 autoparkeerplaatsen voorzien, 
waarvan de helft voorbehouden voor dienstvoertuigen. In het kader 
van de omschakeling naar elektrische voertuigen, zijn nu al 32 
laadpalen voor semi-snel laden beschikbaar.

Het nieuwe administratieve centrum van de Vlaamse Overheid bevindt zich op de Thurn & Taxis 
site, een buurt in volledige transformatie en evolutie, en is gelegen nabij wat één van de grootste 
parken van Brussel zal worden, langs het kanaal en in de buurt van het Noordstation, een ware 
multimodale mobiliteitshub. 


