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1. Duo werkplekken
2. Individuele werkplekken
3. Zit/sta werkplekken
4. Vergaderhoek
5. Coffee corner

gelijkvloers 

6. Individuele bureaus
7. Informele vergaderhoek
8.  Vergaderzaal
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Wie regelmatig de Brusselse ring neemt, heeft zeker al ter hoogte van afrit 9 de showroom 
van Kinnarps Belgium opgemerkt. Sinds vorig jaar torent er een verticaal volume uit boven het 
bestaande gebouw. in dit nieuw bedrijfscomplex opent op 17 juni 2011 één van de eerste tien 
Belgische Smart Work centers, een Privé Publieke Samenwerking van  privé-investeerders en 
het Waalse Gewest.

Smart working is de nieuwste trend 
binnen Het Nieuwe Werken, waarbij 
“presteren” losgekoppeld wordt van 

tijd en plaats. Bij Smart Working wordt er 
niet langer vanuit gegaan dat men enkel in 
een klassieke kantooromgeving goed kan 
presteren. Het resultaat dat behaald wordt, 
is belangrijk, niet de manier waarop. 

Technologische en maatschappelijke ont-
wikkelingen zijn de motor van Het Nieuwe 
Werken. Enerzijds maken de nieuwste evo-
luties op vlak van IT het mogelijk om altijd 
en overal te werken, weg van het klassieke 
kantoor, anderzijds nopen de socio-eco-
nomische ontwikkelingen werkgevers en 
zelfstandigen om gebruik te maken van 
bijvoorbeeld een Smart Work Center. Het 
dichtslibben van de wegen bijvoorbeeld. 
De tijd die wordt doorgebracht in de auto is 
voor het grootste gedeelte verloren tijd of 
tijd die we op  andere momenten moeten 
compenseren. Eén van de oplossingen om 
het fileleed te reduceren is de werkdag te 
beginnen vóórdat men in de auto stapt. Dit 
kan thuis, maar dit kan ook in een Smart 
Work Center in de buurt, waar alle voorzie-
ningen aanwezig zijn om efficiënt te kun-

Smart Work Center Wemmel (Brussel) 
gaat op 17 juni van start
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6. Individuele bureaus
7. Informele vergaderhoek
8.  Vergaderzaal
 

nen werken zonder dat men daarbij fysiek 
aanwezig moet zijn op kantoor. En het is 
nog beter voor het milieu ook.

Het fileprobleem is zeker niet de enige 
reden om na te denken over Het Nieuwe 
Werken in de vorm van Smart Work Cen-
ters. Kostenbesparing en efficiënt omgaan 
met beschikbare vierkante meters is min-
stens zo belangrijk. Gebruik van een Smart 
Work Center kan namelijk financieel ook 
zeer aantrekkelijk zijn voor de bedrijfs-
voering. Wanneer een bedrijf groeit, moet 
er meer personeel aangetrokken worden. 
Een bedrijfsleider die op dat moment geen 
investeringen in nieuwe huisvesting kan 
doen voor zijn personeel, kan ervoor kie-
zen zijn medewerkers onder te brengen 
in Smart Work Centers. Liefst dicht bij de 
woonplaats van deze medewerker(s) of op 
de route richting klanten. 

In een Smart Work Center huur je een flex-
werkplek per uur, per dag, per maand of op 
jaarbasis (prijzen zijn degressief). Naarge-
lang het aanbod van de aanwezige dien-
sten, zoals internet, printen, faxen, verga-
derruimte, parking, enz., zullen de Smart 

Work Centers verschillende ’ratings’ krij-
gen (2-sterren, 3-sterren, enz.). Het Smart 
Work Center Wemmel is momenteel het 
enige complex gelegen aan de Brusselse 
Ring, wat een bijzonder interessante lig-
ging is voor iedereen die de hemeltergende 
files op de ringweg wil ontlopen. Edouard 
Kint van het Smart Work Center Wemmel 
geeft aan ”smart” nog een andere beteke-
nis: een leuke, bijna gezellige werkplek, die 
best huiselijk mag aanvoelen. Foto’s aan 
de muur, tapijt in vrolijke kleurtjes, stof-
fen lampenkappen, zithoekjes, enz, zijn 
een aantal elementen die terugkomen in 
de inrichting. Op het gelijkvloers zijn er 
duo werkplekken, de ”werksofa” Le Mur, 
vergaderhoekjes en een coffee corner. Een 
grotere vergaderzaal is er op de eerste ver-
dieping, naast een aantal individuele werk-
plekken. Op de tweede verdieping bevindt 
zich de volledig uitgeruste seminarieruim-
te. Lunchen kan in de cafetaria op de derde 
verdieping, mét aanpalend zonneterras. 
Het mooie zicht over de wijde omgeving 
krijgt u er gratis bovenop.

Meer info binnenkort via 
www.smartworkcenters.be of 02/456 0 456
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