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De werkomgeving als bijDrage tot 
het mission statement van het beDrijf
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Toen PROCOS in 1990 werd opgericht, lag de nadruk op 

CAD services en space planning. Vandaag leveren de 

teams van PROCOS Group consultancy diensten vanuit 2 

business lines : “SPACE” en “SOFTWARE”.
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PUBLI-VIEW

De adviezen binnen “SPACE” beantwoorden huisvestingsvragen van 
organisaties uit de private en publieke sector: uitwerken van een 
strategisch plan voor de huisvesting, opmaken van een programma van 
eisen, ontwikkelen van een nieuwe werkomgeving, opmaken van de 
space planning, uitwerken van het interior design, change management, 
project management, ondersteuning bij DBMFO projecten. 
De business line “SOFTWARE” ontwikkelt en implementeert software 
tools voor Facilities Management en Project Management. Het uit-
gangspunt hierbij is dat we steeds gebruik maken van de nieuwste 
technologie waarbij (mobiele) webtoepassingen centraal staan. Naast 
onze eigen tools (Project Library, Multi Project Manager en Move 
Manager) implementeert PROCOS Group al meer dan 15 jaar ook 
ARCHIBUS, wereldspeler op de markt van Facility Management 
Systemen.

Europees engagement
PROCOS Group is vandaag actief in een groot aantal Europese landen 
vanuit haar kantoren in Antwerpen, Arnhem, Lissabon en Luxembourg. 
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Door een pragmatische aanpak, gestuurd vanuit een partnership met 
onze klanten, garanderen we succesvolle projecten. Met een groot en 
divers team van professionals is PROCOS Group in staat toegevoegde 
waarde te leveren voor het facilitair departement en de hele organisatie.

Homes for businesses
Onder invloed van de veranderingen in onze manier van leven, 
de evolutie van de technologie, mobiliteit en demografie worden 
organisaties gedwongen om hun werkomgeving aan te passen. De 
opmars van de Y generatie en de grotere kloof in leeftijd tussen 
medewerkers op de werkvloer, dwingen ons om het klassieke 
kantoor aan te passen.
In het traditionele kantoor waren alle elementen beschikbaar om te 
werken: stoel, werktafel, computer, telefoon, ….maar ook de collega’s 
en de informatie.
Vandaag echter is informatie overal beschikbaar en kan men op 
afstand met collega’s overleggen. Medewerkers kunnen mobiel 
werken, waardoor de werkomgeving zich uitbreidt van het 
kantoorgebouw naar verschillende locaties (thuis, hotel, business 
centers, onderweg, …)
Dit impliceert niet dat het kantoor verdwijnt. De kantooromgeving 
krijgt een andere invulling, meer afgestemd op de werkprocessen van 
de organisatie en de taken van de medewerkers.

Het is noodzakelijk om bij de ontwikkeling en de implementatie 
van de nieuwe werkomgeving aandacht te besteden aan de eisen van 
de hele organisatie. Immers, de werkomgeving is een geïntegreerd 
concept waarbij ook HR en ICT belangrijke componenten zijn. Het 
uitwerken van een open en transparante werkomgeving, gericht op 
samenwerken, kan een negatief effect hebben op de concentratie. 
Daarom is een goede mix van verschillende werkplektypes en een 
doordachte lay out of space planning noodzakelijk.

Enkel door goed te luisteren naar de noden van de organisatie en de 
medewerkers, het inpassen van de werkomgeving in de bedrijfsstrategie 
en de integratie met ICT en HR, creëert het PROCOS team echte 
“homes for businesses”. 
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