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“YOUR WAY OF WORKING”, 
FILOSOFIE EN PRAKTIJK

L.O.G

Smart working @ Elia   

Het bedrijf L.O.G, dat al bijna vijftien jaar gevestigd is in Brussel, is 
gespecialiseerd in consultancy en project management in het kader van         
de inplanting, inrichting en optimalisering van werkruimten en begeleidt     
en adviseert klanten van A tot Z gedurende het hele project.

In de huidige economische context is een grondige wijziging van de inrichting 
van werkruimten veel meer geworden dan gewoon maar een esthetische 
verandering van het uitzicht. Wegens de kosten, de duurzaamheid, de 
impact op de productiviteit of het imago van het bedrijf, de ingewikkelde 
professionele communicatie, de behoefte aan autonomie van de medewerkers 
en de complexiteit van de processen, is een transversale aanpak nodig, waarbij 
alle ondersteunende diensten betrokken worden, gaande van de afdeling 
Facility Management tot de IT- en HR-afdeling en zeker het midden- en 
topmanagement. Bij L.O.G wordt de verandering van de fysieke organisatie van 
werkplekken dus op verschillende niveaus beheerd. 
Op organisatorisch en HR-niveau moeten de procedures en regelgevingen 
aangepast worden aan de nieuwe manier van samenwerken. Wat de 
communicatie betreft, zijn opleidingen en infosessies nodig, zodat de 
medewerkers en het leidinggevende personeel hun gewoonten en praktijken 
kunnen aanpassen aan de nieuwe organisatie. 
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Dankzij de opmars van nieuwe technologieën wordt het kantoor 
meer en meer gevirtualiseerd en zijn medewerkers alsmaar 
mobieler. De fysieke indeling van de kantoren in het bedrijf moet 
de uitwisselingen en ontmoetingen dus nog meer bevorderen, 
zowel in geschikte ruimten voor informele gesprekken als in 
vergaderzalen die bevorderlijk zijn voor de interactiviteit.

Geïntegreerde aanpak
Om de risico’s van deze organisatorische veranderingen te helpen 
beheersen, begeleidt L.O.G zijn klanten door zijn uitgebreide 
ervaring aan te wenden maar ook door zich onder te dompelen 
in de bedrijfscultuur en het beslissingsproces van de klant.           
L.O.G werkt een project rond een geïntegreerde aanpak uit met 
de hulp van een multidisciplinair team uit zijn ‘ecosysteem’, wat 
de beste oplossingen oplevert in elke branche. 
Deze multidisciplinaire aanpak van dergelijke projecten is 
een recente vooruitgang in het vakgebied van L.O.G. Zijn 
gesprekspartners waren eerst facility managers, daarna 
medewerkers van de financiële afdeling en pas sinds kort vooral 
HR-verantwoordelijken.

Roadbook
L.O.G coördineert zijn acties en teams op basis van een 
Programmabeheer dat het beheer van de verandering, de 
strate-gische coördinatie, een geavanceerd project management 
en het technische risicobeheer omvat. Als handleiding wordt 
een ‘roadbook’ gebruikt dat op elk ogenblik de ‘operationele’ 
acties aangeeft die ondernomen moeten worden (bv. studies, 
space planning en advies), maar ook de ‘change’ acties                                            
(bv. mededelingen, interviews en presentaties). 

De verandering beheren
In het kader van het ‘change management’ hecht L.O.G vooral 
aandacht aan het ‘anticiperen op de weigering van de concepten’, 
waarbij het kan gaan om actieve of passieve weigering naarge-
lang de weigering al dan niet uitgesproken wordt. Er wordt onder 
meer een vertrouwenssfeer met - en tussen - de betrokkenen 
gecreëerd opdat iedereen zich bij de verandering zou aan-
sluiten. Bij L.O.G neemt communicatie dan ook een prominente 
plaats in, niet alleen met de opdrachtgevers, maar evenzeer 
met de ondersteunende afdelingen waarop de verandering een 
impact zal hebben en vooral met de ‘echte klanten’, namelijk 

de gebruikers van de gebouwen. Deze communicatie heeft dan 
veeleer betrekking op het operationele aspect van het ‘change 
management’, bijvoorbeeld presentaties op directieniveau, 
informatieborden, gepersonaliseerde planningen, contacten en 
aanwezigheden in de dagen volgend op de verhuizing, ...

Door zijn ‘ecosysteem’ te verrijken met zijn knowhow en 
multidisciplinaire ervaringen, door het contact met allerlei 
bedrijven en organisaties, kan L.O.G zijn klanten optimaal 
begeleiden en adviseren zodat hun huidige én toekomstige 
werkomgeving zoveel mogelijk voldoet aan de verwachtingen   
van de werknemers.


