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IEDEREEN AAN BOORD OP HET VLAGGENSCHIP VAN GDF SUEZ

De groep GDF SUEZ reorganiseerde onlangs alle 
administratieve werkplekken van de bedrijven binnen de 
groep op één locatie in de Brusselse Noordwijk. Bij de 
verhuisoperatie, die vier maanden geduurd heeft, waren 
2.600 medewerkers betrokken.

LDe afdeling Logistiek en Facility Management van GDF SUEZ 
België beheert 6.500 werkplekken. Het gaat meer bepaald om de 
administratieve werkplekken en gebouwen, aangezien de productie 
gerelateerde gebouwen elders beheerd worden. Een deel van 
dit personeel, dat vroeger verspreid was over dertien locaties in 
Brussel, verhuisde eerder al naar gebouw 1 van de GDF Suez 
Towers in de Simon Bolivarlaan, naast het CCN (Noordwijk station). 
Bij deze eerste verhuizing waren duizend werknemers betrokken.                                         
In een tweede fase, tussen december 2013 en april 2014, 
verhuisden de overige personeelsleden die nog verspreid zaten in 
Brussel naar het hoofdkantoor van de groep.

Elke Longin, verantwoordelijke van de afdeling Logistiek en Facility 
Management: “We hebben een derde van ons personeelbestand 
verhuisd. De eerste groep die vertrok, was het trading team. Niet 
eenvoudig, want de markten slapen nooit en de activiteiten moesten 
dus absoluut voortgezet kunnen worden. Bovendien bestaat een 

‘trading werkplek’ uit vier computers en vier tot acht schermen. 
Voor de warmte die deze toestellen verspreiden, zijn speciale 
koelsystemen nodig die in de individuele kantoren ingebouwd zijn. 
De verhuizing gebeurde in drie weekends tijdens de kerstperiode. 
Een deel van de traders werd ondergebracht in een trading room 
in Parijs, terwijl de anderen met vakantie waren. Deze verhuizing 
was technisch gezien allesbehalve evident maar werd in goede 
banen geleid door een groot team van medewerkers van Cofely 
Services, L.O.G, Your Movers, onze afdeling en een dienstverlener 
gespecialiseerd in dergelijke werkplekken die voor de gelegenheid 
uit Groot-Brittannië was overgekomen”.

Om deze enorme verhuisoperatie in vier maanden rond te krijgen, 
kon Elke Longin rekenen op Fabrice Lion, technical account 
manager bij L.O.G, die alle operationele aspecten van het space 
management op zich heeft genomen. Hij geeft ons meer uitleg over 
de toegepaste methode: “We hadden al heel wat ervaring door de 

eerste verhuisfase, maar gezien de omvang van de tweede fase 
moesten we onze werkwijze aanpassen. Wat het project onder 
meer zo complex maakte, was dat bijna alle in Toren 1 gehuisveste 
werknemers ook nog eens binnen die toren moesten verhuizen... 
Het ging dus om meer dan 2.600 personen die erbij kwamen”.

Elke Longin, 
Verantwoordelijke van de afdeling 
Logistiek en Facility Management 
bij GDF SUEZ

“ Het fenomeen dat onze collega’s in Parijs ‘mitage’ noemen, het ontstaan van 
‘mottengaten’ of leegten in de werkplekken zonder dat grotere vrije ruimten 

ontstaan, een gevolg van de normale evolutie van de projecten en werkteams, 
verplichtte tot het herschikken van de ruimtelijke indeling van de afdelingen 

die drie jaar geleden in de eerste toren werd doorgevoerd “

Een noodzakelijke samensmelting van bedrijfsculturen
 
Nu rest nog de uitdaging om de contacten en interactie tussen de 
collega’s, die vroeger op verschillende locaties werkten, vlotjes te 
laten verlopen. Volgens Elke Longin is het normaal dat ieder bedrijf 
zijn eigen cultuur heeft: “Wanneer je alleen in een gebouw zit, is er 
geen probleem om die cultuur te ontwikkelen, maar wanneer je met 
anderen in een gebouw zit, laten de verschillen zich al gauw voelen. 
Daardoor groeide de behoefte onder de medewerkers om vaker 
samen te overleggen, wat onder meer resulteerde in de oprichting van 
een intern communicatiecomité. Hetzelfde met de preventieadviseurs. 
We hebben hier vier technische units maar slechts één gebouw!       
Het beheer van de security & safety gebeurt dus gemeenschappelijk”.

Fabrice Lion, 
Technical account manager 
bij L.O.G
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“Dit bleek noodzakelijk wegens een fenomeen dat onze collega’s in 
Parijs ‘mitage’ noemen, het ontstaan van - vrij vertaald - ‘mottengaten’ 
of hiaten in de werkplekken als gevolg van de normale evolutie van de 
projecten en werkteams” aldus Elke Longin. “Op die manier komen 
hier en daar werkplekken vrij, maar geen grote ruimten, waardoor de 
afdelingen ruimtelijk gereorganiseerd moesten worden”.

Het beheer van het kantoormeubilair: een extra uitdaging
Er werd besloten om geen nieuw meubilair te kopen voor Toren 2 
maar om het meubilair van de vestigingen Troon, Regent, Gewijde 
Boom, en andere mee te verhuizen daar het nog in uitstekende 
staat was. Dit betekende dat in één weekend de bureaus, dozen 
en computers verhuisd moesten worden om ze op de nieuwe 
locatie weer terug te monteren en installeren. “We hebben enkel 
150 werkplekken gekocht om te kunnen starten, anders zaten we 
vanaf het begin vast” verduidelijkt Fabrice Lion. Naast deze uitda-
ging moest er ook rekening worden gehouden met speciale eisen 
van bepaalde diensten. Zo hebben we op een zondagavond om 
21.00 uur vastgesteld dat we op een verdieping een zestigtal kasten 
tekortkwamen. We hebben snel een team moeten uitsturen om extra 
kasten te halen uit een andere vestiging”.

Een organisatorische hersenbreker 
“In één weekend hebben we 380 mensen verhuisd” blikt Elke Longin 
terug. “Onze prioriteit was dat alles 100% operationeel moest zijn 
op maandagmorgen 7.00 uur. We hebben trouwens regelmatig 
complimentjes gekregen over het feit dat alles in orde en functioneel 
was”. Fabrice Lion: “Het moeilijkste was om op een blanco blad 
een verhuisscenario uit te werken op basis van een begindatum 
(kerst 2013), een einddatum (eind april 2014), een maximale 
verhuiscapaciteit van 400 personen per weekend, business 
gerelateerde voorwaarden (bijvoorbeeld geen dienst verhuizen 

die in februari de boekhouding moest afsluiten) en technische 
voorwaarden zoals die van de trading afdeling... De vraag was dus: 
wie gaan we eerst verhuizen? Het was een soort van strategische 
hersenbreker waarbij we logische elementen op één rij moesten 
krijgen. In het begin gaat dat vlotjes maar plots loopt alles vast op 
de 15e rij en moet je herbeginnen. Ik heb ontelbare versies van dit 
scenario uitgewerkt...”.

Als Elke Longin een facility manager met een verhuisopdracht als 
deze een tip moet geven, dan is het wel dit: “Wees goed voorbereid 
en flexibel tot een zeker punt en hou daarna voet bij stuk. Vanaf 
een zekere deadline worden de plannen niet meer veranderd, 
zelfs niet voor een extra tafel, om de correcte uitvoering van het 
project niet in gevaar te brengen. In deze fase moet beantwoord 
worden aan de voorwaarde dat ‘er voldoende aanpassingsmogelijk-
heden zijn na de verhuizing’. Deze deadline moet enkele maanden 
voor de verhuisdatum geprikt worden gezien de productie- en 
uitvoeringstermijnen van de leveranciers”.

De professionaliteit van de betrokken partijen was essentieel voor     
het welslagen van het project. De partners hebben uiteindelijk 
gekozen voor Your Movers. “We hadden eerder al een goede  
ervaring met hen, hun prijs is correct en ze konden een enorm                        
volume als dit aan, wat niet altijd het geval was bij de andere 
dienstverleners die  we geraadpleegd hebben” aldus Elke Longin.

Het laatste team (200 medewerkers van Cofely Fabricom) ging op 
een september 2014 aan boord van het vlaggenschip. Het is nu aan 
de bemanning om samen koers te houden.

Patrick Bartholomé ✍

Bernard De Keyzer 

Met 2 torens, 75.000 m², 13 verdiepingen, zijn een goede 
planning, voorbereiding en coördinatie voor D-Day 
essentieel voor een efficiënte verhuizing.

“ Op een blanco blad een verhuisscenario uit werken was één van 
de moeilijkste opdrachten om de werkposten en persoonlijke items 

van 2.600 personen te verhuizen ”
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Het welslagen en de kwaliteit van een verhuizing hangt in grote mate af van de 
bescherming van de doorgangen (liften, trappen en vloeren), de verpakking van het 
materiaal en de duidelijke labeling van alle te verhuizen meubilair en toebehoren, 
zodat alles precies in de juiste ruimten en bij de juiste personen terecht komt.

Interieurinrichting 
 
Toen de eerste toren van het nieuwe hoofdkantoor van GDF SUEZ 
gebouwd werd en de eerste medewerkers hun intrek zouden nemen, 
had de redactie een gesprek met Jean-Louis Samson, Head of 
Patrimony & Logistics bij Electrabel – GDF SUEZ, over de interieur-
inrichting en de organisatie van de werk- en onthaalruimten.  

    U vindt deze reportage op  
    www.profacility.be/workplace/GDF-SUEZ.

    Over de bouw van de GDF Suez Towers kunt u ook het artikel   
   ‘Duurzaam bouwen: de dingen GROOT zien’ downloaden op 
    www.profacility.be/biblio > 23/04/2012

    U vindt deze reportage op  

    Over de bouw van de GDF Suez Towers kunt u ook het artikel   Met 2 torens, 75.000 m², 13 verdiepingen, zijn een goede 
planning, voorbereiding en coördinatie voor D-Day 
essentieel voor een effi  ciënte verhuizing.


