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Op zoek naar zicht-
baarheid en mobiliteit  
Na de verhuis van de brouwerijactiviteiten werd de hoofdzetel van alken-
Maes in Waarloos kritisch onderzocht. Het gebouw dateerde uit de jaren 
tachtig, was niet zichtbaar voor passage en had nauwelijks bruikbare 
aansluiting met het openbaar vervoer. Bovendien zouden de kosten voor 
renovatie hoog oplopen en had alken-Maes NV de voorbije jaren als het 
ware een volledig nieuwe start genomen met het biermerk Maes als solide 
fundament. reden genoeg om op zoek te gaan  naar een nieuwe thuis met 
gunstige energieprestatie. 

n  Eduard CODDé - Foto’s: Valerie ClaryssE - Beeldpunt 
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De vergaderzalen voor meetings 
onder collega’s zijn geïntegreerd 
in de verschillende afdelingen. 

De zoektocht naar een nieuw pand werd toever-
trouwd aan een immobiliënpartner. Tijdens 
het zoekproces werd ook MCS ingeschakeld 

om enerzijds mee uit te kijken naar een geschikte 
huisvesting en anderzijds werk te maken van de fa-
cilitaire planning. De keuze viel op het gloednieuwe 
Stephenson Plaza in het industrieterrein Mechelen-
Noord, waar drie verdiepingen gehuurd worden. De 
keuze werd gemotiveerd door de beschikbare mo-
biliteitsoplossingen (auto, bus en trein), de door de 
verhuurder aangetoonde energieprestatie van het ge-
bouw en de uitstekende zichtbaarheid van op de E19 
Antwerpen-Brussel. 

De macht van papier 
“Bij Alken-Maes NV houden we nogal vast aan onze 
papieren documenten!” verduidelijkt Lambert Vande-
bergh, Manager Immo & Concepten. “Het gaat o.a. 
om onze juridische dienst en de talrijke huurcontrac-
ten van onze immo-tak voor de horeca”. Dit zijn za-
ken die fysiek gedocumenteerd moeten zijn, dus een 
paperless office ligt bij ons moeilijk. Een eventuele 
overgang van papier naar digitaal door scannen bood 

daarom geen volledig sluitende oplossing. “Deze con-
clusie was zowel voor MCS als voor onszelf best con-
fronterend” blikt Lambert Vandebergh terug.
Het hele verhuisproject waarbij een 150-tal medewer-
kers betrokken waren, werd voorbereid door interne 
werkgroepen, met vertegenwoordigingen uit de ver-
schillende afdelingen. De werkgroepen behandelden 
branding, IT, de werkplek, archivering en beveiliging. 
Alle diensten uit Waarloos moesten verhuizen naar de 
nieuwe locatie, een gelegenheid om ze te herschikken 
volgens functie tot een meer praktische organisatie en 
een efficiënter gebruik van de werkvloeren. Voorheen 
was het management ondergebracht op de hoogste 
verdieping, terwijl nu de voorkeur ging naar het dich-
ter bij elkaar brengen van medewerkers en kader.

iedereen zichtbaar 
MCS kreeg de opdracht de werkprocessen te onder-
zoeken en van daaruit voorstellen te formuleren naar 
een nieuwe indeling voor de werkplekken. Het uitge-
brachte advies met betrekking tot het nieuwe werken 
was vrij extreem en ontlokte heel wat gefronste wenk-
brauwen bij de directie en de werkgroepen. Uiteinde-
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lijk drukte MCS (Management Consultancy Software) 
in bepaalde zones wel de flex werkplek en het clean 
desk principe door. 
Directeur Pascal Gilet achtte het belangrijk dat de in-
richting transparant zou zijn, een afspiegeling van de 
openheid die het bedrijf tentoon spreidt. “Wij hebben 
niets te verbergen; ik wil iedereen zien zitten!” vatte 
hij samen. 
Op de 2e en 3e verdieping zijn de werkplekken uitge-
zet, aangevuld met vergaderzalen, coffee corners, copy 
corners, pitstops, cockpits en lounges. De 4e verdie-
ping groepeert de receptie, vergaderzalen, de kantine 
en een zeer gezellig ingerichte bar voor klanteneve-
nementen.  Voor de inrichting werden verschillende 
types werkplekken weerhouden. ‘Benches’ zijn het 
meest voorkomend. Het betreft gezamenlijke werk-
plekken voor vier medewerkers. 
Er zijn in totaal 13 cockpits verdeeld over twee verdie-
pingen. Ze zijn bedoeld om rustig en geconcentreerd 
te kunnen werken of het voeren van een vertrouwelijk 
telefoongesprek. Elke cockpit is voorzien van een in-
ternetaansluiting. 
Er zijn acht lounges voor niet-vertrouwelijke vergade-
ringen onder collega’s. Ze hebben geen deuren noch 
muren, maar zijn vooral bedoeld om de andere col-
lega’s op hun werkplek niet te storen. Per verdieping 
zijn er ook enkele copy corners - lichtend groen aange-
duid - voor het afdrukken van documenten. 

Zitcomfort krijgt voorrang
Bij de selectie van de meubelen kreeg het zitcomfort 
prioriteit. Er werd besloten een proefzitting te houden, 
waarbij verschillende merken en modellen werden 
samengebracht voor een confrontatie met de toekom-
stige gebruikers en het comité voor veiligheid en ge-
zondheid op de werkplek. “Ruim een dozijn stoelen 
namen deel aan de proefzitting” blikt Lambert Vande-
bergh terug. “Er werd proef gezeten door mensen met 
zeer uiteenlopende lichaamslengte, gewicht en zelfs 
enkele zwangere medewerksters gaven hun oordeel. 
Al heel snel werden een viertal stoelen aan de kant 
gezet, niet zelden kandidaten waarvan men zou ver-
moeden dat ze moeiteloos zouden geselecteerd wor-
den!”. De criteria waren naast goed zitten een vlotte 
instelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Lambert 
Vandebergh: “Als opdrachtgever riskeert men teveel 
aandacht te hebben voor de esthetiek en de kostprijs 

Een nieuwe werk- en leefwereld

“Een verhuis is een unieke gebeurtenis voor elke medewerker” stelt lambert Vandebergh, Manager Immo 
& Concepten vast. “Het is totaal afwijkend van de dagelijkse businessactiviteiten. Er moet zoveel en zo snel 
beslist worden, dat men zich voortdurend afvraagt of de gemaakte keuze wel zeker de beste is”. De vier 
maanden die voorafgingen aan de verhuis werd elke maand een opkuisdag gehouden. Van bij het besluit 
te verhuizen was bepaald hoeveel meter archiefruimte iedereen zou toegewezen krijgen. alken-Maes NV 
maakt gebruik van drie archieftypes: een levend archief op het gelijkvloers van stephenson Plaza, een 
‘slapend’ archief in alken voor de stukken die wettelijk gezien lang moeten bewaard worden en de opera-
tionele bewaring van documenten in de nabijheid van de werkplek.

van de meubelen, terwijl nu een objectieve beoor-
deling door de gebruikers bepalend is geweest. De 
stoelen werden als een afzonderlijke aankooppost be-
schouwd”. De selectie van de Steelcase Think bureau-, 
vergader- en bezoekersstoelen kende een vervolg met 
de keuze van Steelcase voor de verdere meubilering 
van de werkvloeren.

Het verleden heeft een plaats in het heden
De werkgroep ‘branding’ onder leiding van Eef          
Debeuf, binnenhuisarchitecte, boog zich over de aan-
kleding van het nieuwe hoofdkantoor voor Alken-
Maes NV. Zij stuurde de kleurkeuze en decoratie aan, 
bepaalde de bemeubeling van de niet-werkplekken. 
De meubels werden bij een horecaleverancier uitge-
zocht en brengen flink wat kleur in het geheel.
Een markant gegeven is de naamgeving en de aan-
kleding van de vergaderzalen en cockpits. De namen 
van de vergaderzalen zijn verbonden met afdelingen 
die errond zijn gelegen: zoals bv. Café (on trade afde-
ling) en Shopping (off trade). De vergaderzalen waar 
bezoekers en medewerkers elkaar ontmoeten dragen 
een naam die verwijst naar de producten van de on-
derneming. Voor de cockpits is de naamgeving op-
nieuw verbonden aan de afdelingen waar ze zijn in 
ondergebracht: Hop, Mout of Gist op de 3e verdie-
ping past helemaal in de sfeer van de aankoopafde-
ling. Zorgvuldig uitgekozen wandvullende foto’s met 
een verwijzing naar het verleden van de onderneming 
dragen extra bij tot de aangename sfeer in de verga-
derzalen en cockpits. 

ict 
Voor het nieuwe kantoor gaf de eigen ICT-afdeling 
de voorkeur aan een bekabeld netwerk. Enkel op de 
4e verdieping waar de vergaderzalen voor externe 
relaties zijn ondergebracht, is een draadloos netwerk 
uitgerold met toegang voor bezoekers als bijdrage tot 
het flexibel vergaderen. Alle werkplekken werden bij 
de verhuisoperatie opgewaardeerd met vlakke beeld-
schermen, die tevens energiezuiniger uitpakken. Indi-
viduele printers behoren tot het verleden; iedereen 
maakt gebruik van gecentraliseerd printen via de copy 
corners. 
Midden februari 2011 was het de grote dag. “Om 11u 
was iedereen geïnstalleerd en operationeel in onze  

nieuwe thuis” besluit Lambert Vandebergh  tevreden. n
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Gezien het belang van papieren documenten binnen de onder-
neming was het de wens van de gebruikers om ze dicht bij de 
werkplek te houden.

De vergaderzalen worden opgesmukt met zorgvuldig uitgekozen wand-
vullende foto’s die verwijzen naar het verleden van de onderneming.

De cockpit is bedoeld om rustig en geconcentreerd te kunnen werken of 
een vertrouwelijk telefoongesprek te voeren.

Naast de receptie krijgt de bezoeker een overzicht van alle 
biermerken die door alken-Maes gedistribueerd worden.

Ontdek de volledige fotogalerij van deze reportage op www.profacility.
be/biblio via de pagina met dit artikel. Publicatie op 22/05/2011.
De artikelen staan gerangschikt volgens verschijningsdatum met 
de recentste artikelen vooraan.

‘Benches’ voor vier medewerkers zijn het meest voorkomend werkplektype.

Elke verdieping beschikt over een coffee corner, die naast een 
drankenselectie ook een gezellige zit biedt.


