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in Brussel  implementeert 
het studie- en adviesbureau 
ProcoS een nieuwe 
werkomgeving voor de 
medewerkers van  het 
hoofdkantoor van  Philips 
Belux.  Daarmee zet het 
elektronicabedrijf de 
filosofie van  Workplace 
innovation (WPi) in eigen 
rangen consequent door. 
De nieuwe  werkomgeving 
beantwoordt helemaal aan 
de Philips-experience, met 
een creatieve touch als 
aangename particulariteit.

Door de snelle opkomst van ICT 
ondergaan werkomgevingen in 
ijltempo een metamorfose. Kan-

toren zijn allesbehalve out, ook al voor-
spelde trendwatcher in sociale ontwik-
kelingen, Alvin Toffler aan het einde van 
de 20ste eeuw de komst van ‘the electronic 
cottage.’ Wonen, werken en vrije tijd zou-
den in zijn visie in één ruimte zijn geïnte-
greerd. Maar dat is vandaag zeker niet het 
geval. Telewerken mag dan een wijdver-
breid fenomeen zijn geworden, kantoren 
bestaan nog steeds. Alleen klinkt harder 
de vraag: welke eisen stelt de ‘nieuwe 
economie’ aan kantoorgebouwen? Wat is 
de boodschap die het moderne kantoor 
moet uitstralen? Wie het kantoor van Phi-
lips in Brussel op de zesde verdieping bin-
nenloopt, voelt zich steevast omarmt door 
de warme charme van een inspirerende  
werkomgeving. 

Health and wellbeing op de werkplek
En dat is precies wat Philips, als wereldlei-
der in Health and Wellbeing oplossingen, 
voor ogen had voor zijn medewerkers. 

Workplace Innovation (WPI) is een Philips 
programma dat gestart is in 2005 en wordt 
geleid door Philips Corporate Real Estate, 
IT en HR. De doelstelling is de huidige 
inrichting van de Philips kantoren omvor-
men tot een inspirerende ‘state of the art’ 
werkomgeving waarbij het ondersteunen 
van de werkprocessen centraal staat. 

Daarbij is de werkomgeving meer flexi-
bel en stelt ze de medewerkers in staat 
om meer creatief, geïnspireerd en pro-
ductiever te werken. Ron Blanken, Vice-
President Philips Corporate Real Estate: 
“Hoe kunnen we in onze werkomgeving 
beter gebruik maken van beschikbare 
gebruiksvriendelijke technologieën? Dat 
was voor ons de vraag. In dit plaatje is WPI 
een voornaam onderdeel. We willen in 
onze kantoren een jonge en frisse Philips-
beleving. Noem het de corporate branding 
waarbij bovendien onze producten perfect 
passen in een omgeving waar mensen 
samenwerken. We zijn ons bewust van de 
diversiteit in cultuur binnen onze wereld-
wijde organisatie. Daarom laat onze cor-
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Het gebruik van hout op de vloer en verlaagd plafond creëert een warme en huiselijke sfeer.
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porate WPI policy aan de consultants toe 
om creatief om te gaan met lokale ele-
menten zolang dit binnen de guidelines 
past. Dit is in Brussel zeker geslaagd.” 

Eigenheid versus globaliteit
“En die lokale culturele inbreng is voor 
de medewerkers zeer belangrijk”, weet 
Jos Duchamps, gedelegeerd bestuurder 
van PROCOS. “In Brussel zie je warme 
tinten op de wanden. De blanke beplan-
king tegen plafonds doorheen het kantoor, 
genereert een bijna huiselijk en gerust-
stellend gevoel. In het hoofdkantoor van 
Philips  Portugal in  Lissabon, het project 
dat PROCOS in 2010 uitvoerde,  zie je een 
duidelijke link naar de Atlantische Oceaan, 
die voor de inwoners van Lissabon zeer 
belangrijk is.” 

of medewerkers zomaar in het WPi-
verhaal stappen?
“Binnen het ‘change management’ pro-
gramma hebben we daar heel zorgvuldig 
over gecommuniceerd en de medewer-
kers geïnformeerd over wat zou komen. 

De Philips verlichting en technologie werd in het ontwerp geïntegreerd.
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Dat schept vertrouwen en medeverant-
woordelijkheid”, zegt Jan Pauwels, Faci-
lity and Real Estate Manager van Philips 
BeLux. De nieuwe werkomgeving slaat 
aan bij de werknemers ondervindt Pau-
wels. “Voor oudere werknemers was het 
wel even wennen, maar je merkt dat ze 
een nieuwe werkomgeving ontdekken. 
Jongere medewerkers pikken het meteen 
op en veroveren bijvoorbeeld gemakke-
lijker de touch down-werkplekken. Of dit 
Belgisch is weet ik niet. Het belangrijkste 
is dat mensen elkaar vinden en vooral dat 
ze samenwerken.”

In elk geval  beantwoordt de nieuwe  wer-
komgeving aan de verwachtingen van Phi-
lips. De werkomgeving  is niet alleen een 
plek van health- en wellbeing, maar tege-
lijk ervaart de bezoeker Philips technolo-
gie: van slimme lichtarmaturen, geavan-
ceerde telecommunicatie, tot de Philips 
Saeco koffiemachines. Het hout, de kleu-
ren, het frisse meubilair en het fantastisch 
uitzicht op de Brusselse metropool is 
mooi meegenomen. 
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